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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho vem apresentar os resultados do Estudo de Definição da Área de 

Influência de 31 Cavidades Naturais Subterrâneas, inseridas nas áreas da ADA - Área 

Diretamente Afetada e Buffer de entorno de 250 m da mesma. Estas encontram-se 

inseridas no interior da poligonal DNPM 830.018/1992, pertencente à empresa CROS 

Mineração LTDA., que tem por objetivo a lavra e o beneficiamento de calcário, no 

município de Montes Claros - MG. 

As informações apresentadas nesta prospecção tem por objetivo atender ao item Nº 2 

do Ofício SUPRAM NM 1613/2015. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Nos dias 3 e 4 de Setembro e 22 de Outubro do corrente, foi realizada fiscalização 

pela Equipe Técnica da SUPRAM NM, no empreendimento da Empresa CROS 

MINERAÇÃO LTDA., cujo objetivo foi fiscalizar todo o empreendimento, bem como, a 

situação da espeleologia da área, processo PA COPAM Nº 0169/1994/011/2013. 

Em função da referida fiscalização, gerou-se o Auto de fiscalização Nº 141/2015, que 

segundo o qual, no tocante às cavidades naturais subterrâneas foi constatato que: 

 Foram encontradas algumas cavidades, a uma distância inferior à 250 m da 

frente de lavra e dos britadores, nas coordenadas (DATUM SAD 69, UTM 23K) 

0617740/8158545 e 0617986/8158330 e outras à uma distância superior a 250 

m das unidades do empreendimento. 

 Essas cavidades não foram encontradas na prospecção apresentada pelo 

empreendedor, consequentemente sem a apresentação do estudo de 

relevância e raio de influência. 

Em função do Auto de Fiscalização Nº S - 141/2015, foi gerado o Ofício SUPRAM NM 

Nº 1613/2015, que dentre outras informações solicitou a apresentação de um Estudo 

de Definição de Área de Influência de Cavidades Naturais Subterrâneas, abrangendo 

a ADA - Área Diretamente Afetada e AID - Área de Influência Direta do 

empreendimento. 

Portanto para atendimento à solicitação supra citada foi realizado o referido estudo 

entre os meses de Outubro, Novembro, Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016, quando 

foram atendidos os itens descritos no Anexo I, do Ofício SUPRAM NM Nº 1613/2015. 

No presente relatório são apresentadas as áreas de influência e respectivo perimétro 

de proteção de 31 cavidades inseridas na ADA - Área Diretamente Afetada e AID - 

Área de Influência Direta do empreendimento.  
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2 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

O município de Montes Claros está localizado na porção norte do estado de Minas 

Gerais, sendo considerado o município polo do norte mineiro.  

A sua distância em relação a Belo Horizonte é de aproximadamente 417 km. 

A poligonal DNPM 830.018/1992, objeto do presente estudo, situa-se nas 

coordenadas UTM: 617500 e 8158000. 

O acesso à área a partir de Belo Horizonte é feito, primeiramente, através da rodovia 

federal BR-040, sentido Belo Horizonte – Brasília, depois entrando à direita na 

bifurcação que leva à Curvelo, pela rodovia BR-135. De Montes Claros, segue-se a 

BR-135 a uma distância de aproximadamente 6 km, até o distrito industrial da mesma. 
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3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

O presente trabalho visa atender à solicitação efetuada pela SUPRAM-NM através do 

Ofício SUPRAM-NM 1613/2015, gerado em função do Auto de Fiscalização Nº S - 

141/2015. 

O mesmo visou atender à solicitação da SUPRAM NM, efetuada pelo Ofício SUPRAM 

NM Nº 1613/2015, gerado em função do Auto de Fiscalização Nº S - 141/2015, que 

dentre outras informações solicitou a apresentação de um Estudo de Definição de 

Área  de Influência de 31 Cavidades Naturias Subterrâneas, contidas na ADA - Área 

Diretamente Afetada e AID - Área de Influência Direta do empreendimento. 
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4 METODOLOGIA  

Fundamentação Teórica 

A necessidade e a preocupação com a preservação, conservação e utilização dos 

recursos naturais de forma sustentável no Brasil, obteve maior destaque a partir da 

criação, em 31 de agosto de 1981, da Lei n.º 6.938, que estabeleceu a Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Entretanto, foi a partir de 1988, com a instituição 

da Constituição da República Federativa do Brasil que a PNMA foi consolidada. 

Segundo esta legislação, qualquer utilização de recursos naturais deve ser precedida 

de um licenciamento ambiental como forma de garantir o controle social sobre o 

patrimônio natural do País. 

Para se tornar possível a garantia da execução dos instrumentos da PNMA, foi 

estabelecida a Lei n° 7.735 de 22 de fevereiro de 1989, que criou o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o qual absorveu 

atribuições de vários órgãos ambientais existentes até então. 

O início da elaboração do Programa de Proteção às Cavidades Naturais Subterrâneas 

no Brasil deu-se em 1986 (Resolução n° 009, de 24.01.86, publicada no D.O.U. de 

07/04/86). No ano seguinte, o CONAMA aprovou o Programa Nacional de Proteção ao 

Patrimônio Espeleológico (Resolução n° 005, de 06.08.87, publicada no D.O.U. de 

22/10/87). 

Com o objetivo de garantir a integridade do patrimônio espeleológico brasileiro, em 15 

de junho de 1990, o IBAMA criou a Portaria 887 que estabeleceu uma área de 

proteção mínima de 250 metros ao redor das cavidades (buffer), até que sejam 

realizados estudos técnico-específicos que comprovem a real área de influência da 

mesma. A área de influência de uma cavidade natural subterrânea há de ser definida 

por estudos técnicos específicos, obedecendo às peculiaridades e características de 

cada caso. 

Ainda em 1990, o Decreto Federal 99.556 dispõe sobre a proteção das cavidades 

naturais e dá outras providências. Segundo esta norma legal, entende-se como 

cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo 

homem, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, 

incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e 

o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que a sua formação haja 
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ocorrido por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de 

rocha encaixante. Nesta designação estão incluídos todos os termos regionais, tais 

como gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco. 

Consciente de seu papel institucional - atribuído pelo Decreto nº 99.556, de 1º de 

outubro de 1990, e pela Portaria nº 887, de 15 de junho de 1990, o IBAMA criou, em 

05 de junho de 1997 - Dia Mundial do Meio Ambiente, o Centro Nacional de Estudo, 

Proteção e Manejo das Cavernas (CECAV) (Portaria nº 057, de 05 de junho/1997), 

com a atribuição de proteger o valioso patrimônio espeleológico brasileiro, valorizar e 

expressar o especial interesse em garantir a preservação dos frágeis ambientes de 

cavernas no país. Em 2007, com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio) houve a transferência do CECAV do IBAMA para o novo 

Instituto. 

Em 2004, com o objetivo de aprimorar e atualizar o Programa Nacional de Proteção ao 

Patrimônio Espeleológico e considerando a necessidade de licenciamento ambiental 

das atividades que afetem ou possam afetar o patrimônio espeleológico ou a sua área 

de influência, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) instituiu a Resolução 

CONAMA 347/2004. 

Recentemente, em 7 de novembro de 2008, através do Decreto Nº 6.640, foram 

alterados os Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescentados os arts. 5-A e 5-B ao Decreto nº 

99.556, de 1º de outubro de 1990. Essa alteração permite uma nova classificação para 

as cavidades naturais subterrâneas, que serão classificadas 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 os enfoque regional e local.  

Segundo este novo normativo legal, (Art. 5º-A), a localização, construção, instalação, 

ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades, considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores de cavidades naturais 

subterrâneas, bem como de sua área de influência, dependerão de prévio 

licenciamento pelo órgão ambiental competente. Em seu § 1º, o órgão ambiental 

competente, no âmbito do processo de licenciamento ambiental, deverá classificar o 

grau de relevância da cavidade natural subterrânea, observando os critérios 

estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).  

Desta forma em 20 de agosto de 2009 o Ministro do Meio Ambiente Carlos Minc 

http://www.sbe.com.br/leis/dec99556-90.htm
http://www.sbe.com.br/leis/dec99556-90.htm
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institui a Instrução Normativa 02 com o objetivo de estabelecer a metodologia para a 

classificação das cavidades naturais subterrâneas em graus de relevância. 

De acordo como Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV 

(2011), a definição mais utilizada internacionalmente para caverna consiste em uma 

abertura natural formada em rocha, abaixo da superfície do terreno, larga o suficiente 

para a entrada de um homem. Esta definição é adotada pela União Internacional de 

Espeleologia (UIS). 

Segundo o Decreto Federal N. 6.640, de 07/11/2008, “cavidade natural subterrânea é 

todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura 

identificada, popularmente conhecida como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna 

ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali 

encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido 

formados por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de 

rocha encaixante”. 

Segundo o III Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental ministrado pelo 

CECAV (2011), em termos de licenciamento tem-se utilizado uma metragem mínima 

de 5 m, para se definir cavernas. No entanto é plausível que esse limite sofra 

variações, em função do tipo de litologia, sendo maior no caso de rochas solúveis e 

menor no caso de rochas pouco solúveis ou impermeáveis. Vários estudos têm 

demonstrado, também, que cavernas muito pequenas são quase invariavelmente 

despidas de atributos de importância, devido à ausência de zona afótica, 

espeleotemas ou de fauna cavernícola (Auler & Piló, 2005, 2007 e 2009; Auler & 

Rubbioli, 2001; Barr, 1967, 1968; Dutra, 2001; Lino, 2001). 



 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG. 

36 

Baseado nos dados disponibilizados no site do CECAV1 quanto à classificação das 

cavidades, cabe destacar a diferença existente entre caverna, abrigo e abismo (Figura 

1). Quando a altura da entrada da cavidade é maior que o seu desenvolvimento trata-

se de um abrigo. No entanto, quanto a altura da entrada é menor que o 

desenvolvimento linear da cavidade trata-se de uma caverna. Já o abismo é definido 

quando o desenvolvimento da cavidade é predominantemente vertical. Partindo desse 

entendimento, todos os outros termos encontrados para defini-la são sinônimos 

destes, regionalismos, tais como gruta, lapa, toca, furna, gruna, etc. 

Por último, destaca-se que as cavidades possuem uma poligonal fechada, com piso, 

teto e paredes, por onde  se tem acesso ao interior. 

 

Figura 1: Diferença entre caverna, abrigo e abismo (Fonte: ICMBio/CECAV). 

 

Desta forma, a partir da experiência da equipe de espeleólogos, em consonância com 

a bibliografia utilizada e considerando que as feições espeleológicas da área alvo 

deste trabalho estão inseridas no domínio de rochas carbonáticas, optou-se por utilizar 

como referência para a classificação de cavernas o limite de 5 metros. No âmbito 

deste trabalho são considerados: 

 Cavidades do Tipo Caverna: são as feições predominantemente horizontais, 

com projeção horizontal superior a cinco metros (PH >5 m), com largura da 

entrada menor que profundidade,  onde ocorre uma poligonal fechada, com 

piso, teto e paredes, através da qual se tem acesso ao interior da mesma e 

com a presença de zona afótica (Figura 2); 

 Cavidades do Tipo Abrigo: as feições com altura da entrada maior que 

profundidade, e com ausência de zona afótica (Figura 3); 

 Reentrâncias: as feições com projeção horizontal menor que cinco metros (PH 

                                            
1
http://www.icmbio.gov.br/cecav 
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<5 m) (Figura 4); 

 Abismos são as cavidades com desenvolvimento predominantemente vertical 

(Figura 1). 

 

Figura 2: Desenho esquemático da classificação de caverna. 

            

Figura 3: Desenho esquemático da classificação de abrigo. 
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Figura 4: Desenho esquemático da classificação de reentrância. 

5 ITENS SOLICITADOS PELA SUPRAM NM ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1316/2015 

PARA A DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA SOBRE O PATRIMÔNIO 

ESPELEOLÓGICO. 

 

Compreende-se por área de influência sobre o patrimônio espeleológico a área que 

abrange os elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos necessários à 

manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente cavernícola 

(Resolução CONAMA 347/2004). 

Iténs solicitados pela SUPRAM NM, através do Ofício 1316/2015, para a definição da 

Área de Influência sobre o Patrimônio Espeleológico: 

1 - Estudo para delimitação e caracterização do sistema cárstico do 

empreendimento e a relação das rochas carstificáveis com o relevo, levando em 

consideração: 

Aspectos geológicos, geotécnicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos, 

hidrogeológicos e climáticos; 

Mapas e perfis geológicos; 

Topografia da área de Interesse; 

Recursos hídricos superficiais (regime e parâmetros relevantes do ciclo hidrológico); 
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Localizar feições cársticas (cavernas, dolinas, vales cegos, sumidouros, 

ressurgências, etc.) e demais elementos indicativos de fenômenos e processos de 

dissolução; 

Definir zonas de recarga (autóctones e aloctones) e nível de base (zona de descarga) 

da faixa carbonática. 

2 - Avaliação da dinâmica evolutiva de uma caverna, onde abranja processos 

geomorfológicos e hidrológicos como: 

Entrada de água superficial e meteórica; 

Carreamento de sedimentos para o interior da caverna (alóctones) e geração de 

sedimentos autóctones; 

Processos dissolutivos e erosivos responsáveis pela ampliação da caverna; 

3 - Estudos para definição e delimitação da bacia potencial de contribuição 

hídrica, incluindo cartografia planialtimètrica, estudos das drenagens e dos processos 

de infiltração para avaliação da entrada e geração de sedimentos e determinação da 

área necessária para preservação da dinâmica da sedimentação alóctone e autoctone 

carreada por águas, tanto de infiltração quanto de drenagem. 

4 - Identificar os diferentes sistemas 

Estabelecer o traçado das redes hidrológicas superficiais e subterrâneas e descrever o 

seu comportamento hidrodiâmico temporal (rotas de fluxo permanentes e 

intermitentes, etc.); 

Delimitar as bacias e sub-bacias autógenas, e alógenas ou mistas; 

Avaliar a cobertura pedológica quanto ao risco de processos erosivos, levandose em 

consideração os tipos de solo, espessuras estimadas, declividade, cobertura vegetal, 

clima e o uso e ocupação do solo; 

Caracterização geomecânica e identificação de áreas de áreas de risco geotécnico, 

com ênfase nas zonas de ocorrência de blocos abatidos, tetos ou paredes com 

rachaduras, bem como de outros indicadores; 

Avaliação de estabilidade estrutural da cavidade frente à impactos de vibrações do 

terreno; 
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5 - Avaliação dos elementos bióticos do patrimônio espeleológico. 

Estudo que avalie a conectividade subterrânea da cavidade, compreendendo qual a 

conectividade subterrânea e com quais outras macrocavidades a caverna em questão 

se conecta. 

Definir a área necessária para aporte de nutrientes na cavidade e a manutenção do 

abastecimento trófico, considerando os agenets de aporte de recursos, como por 

exemplo, a água e/ou trogloxenos. 

6 - Estudo dos elementos físicos do patrimônio espeleológico 

Identificar e descrever os impactos negativos potenciais, de cada fase do 

epreendimento (planejamento, implantação, operação e desativação), para a área de 

influência da caverna; 

Definição da área de influência de forma contextualizada, com tabelas, gráficos e 

mapas, impressos e em formato digital, geoespecializados e respectivos dados brutos; 

Polígono sugerido para a delimitação da área de influência de cada cavidade 

identificada e sua relação com as demais cavidades e respectivas áreas de influência, 

de maneira a permitir a compreensão da área de influência sobre o patrimônio 

espeleológico em razão da instalação e operação do empreendimento. 
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6  CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

A CROS Mineração Ltda. situa-se na Fazenda Suíça, Rodovia BR 135, Km 351, S/N, 

Zona Rural da cidade de Montes Claros - MG, e desenvolve as atividades de Lavra e 

beneficiamento de calcário para uso na construção civil. 

 

O empreendimento possui 38 funcionários, sendo 24 no setor de produção, 03 na área 

de manutenção e 11 no setor de administração/serviços gerais. O administrativo e os 

serviços gerais funcionam em 01 turno de trabalho de 08 horas diárias e a britagem 

em 2 turnos, das 7 às 16 h e das 23 às 6h. 

 

A empresa possui uma área total de 500 hec. que se refere à área da poligonal DNPM 

830.018/1992, sendo que 22,32 hec. já estão impactados. Desta área , 18,28 ha 

correspondem à área de lavra e beneficiamento, bem como, 4,04 hec. correspondem à 

infraestrutura (escritórios, almoxarifado, oficina, refeitório, etc.). A frente de lavra atual 

avança no sentido norte - noroeste. 

 

O empreendimento possui duas frentes de lavra, uma à norte e que foi objeto do 

embargo e outra a sul (Fotos 1 e 2). 
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Foto 1: Frente de lavra norte e beneficiamento 

 
Foto 2: Frente de lavra sul 
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O empreendimento localiza-se sobre área cárstica, onde nas partes mais baixas 

predominam pastagens e nas mais elevadas vegetação de floresta estacional 

decidual, com presença de cavidades naturais subterrâneas. 

A produção bruta licenciada é de 100.000 ton./ano. 

 

Os produtos fornecidos correspondem à brita 00, brita 1, brita 2, pedra rachão e pó de 

pedra. 

 

Também encontra-se instalada junto ao empreendimento 01 usina de concreto 

asfáltico, pertencente à empresa CROS Construtora. 

 

O método de lavra atual desenvolvido pela CROS Mineração Ltda. ocorre através do 

processo clássico de extração, uma vez que a rocha calcária ocorre sob a forma de 

maciço aflorante/semi aflorante, permitindo que a lavra seja desenvolvida a céu 

aberto, com bancadas descendentes. 

 

As bancadas possuem em média altura de 11 m, com bermas de 6 m com extração 

através de explosivos e acesso em forma de rampa. O plano de lavra vem sendo 

otimizado desde a abertura da mina de forma a atender as técnicas de engenharia de 

minas e a legislação vigente. 

 

A perfuração para o desmonte com explosivos é realizada por perfuratrizes de esteira.  

 

O desmonte ocorre 1 vez por mês, durante o dia, com horários definidos entre às 11- 

12 H ou 17-18 H. Durante a detonação a área é isolada pela polícia militar em função 

da presença da rodovia BR135. O procedimento é precedido de sinalização sonora de 

aviso (sirene de advertência). 

  

A limpeza e carregamento do material desmontado é realizada por carregadeira sobre 

pneus e o transporte do material é feito por meio de caminhões. No auxílio às 

operações de lavra, trabalham 4 caminhões basculantes e 1 caminhão pipa, 2 

escavadeiras, 4 carregadeiras, 1 caminhão comboio e 5 veículos de apóio. 

 

O beneficiamento consiste em britagem primária, secundária e peneiramento. O 

sistema de britagem é composto por 1 alimentador vibratório, 2 britadores de 
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mandíbula, 2 britadores cônicos. A classificação ocorre por peneiras vibratórias com 

deques (Foto 3 e Figura 5). 

 

Foto 3: Planta de beneficiamento do empreendimento 

 

Figura 5: Fluxograma do Processo Produtivo CROS Mineração. 
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As unidades de apoio da atividade industrial contempla: oficina com lavador de 

máquinas e veículos, rampa lubrificadora, estacionamento de máquinas e veículos; 

posto de combustível com tanque aéreo de 15.000 litros com piso impermeabilizado, 

canaletas coletoras e caixa separadora; depósito de resíduos, almoxarifado, refeitório, 

escritório com balança, subestação, casa de força, laboratório de análises físicas e 2 

paióis de explosivos e acessórios (Fotos 4 e 5). 

 

Foto 4: Oficina de manutenção mecânica. 
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Foto 5: Tanque de armazenamento de combustível. 

 

A energia elétrica consumida pelo empreendimento é fornecida pela Companhia 

Energética de Minas Gerais S.A. - CEMIG cuja demanda contratada é de 330kw mês. 

 

O empreendimento possui posto de abastecimento de combustíveis para máquinas e 

veículos com tanque aéreo de armazenamento de 15.000 litros. 

 

De acordo com o "Estudo Técnico para Ampliação dos Limites do Parque Estadual da 

Lapa Grande2" do IEF - MG, e considerando-se que a Zona de Amortecimento do 

referido parque possui 3 Km (Resolução CONAMA 428/2010) (Figura 6), cabe informar 

que o empreendimento da CROS Mineração se encontra instalado na zona de 

amortecimento da Unidade de Conservação Integral Parque Estadual da Lapa Grande 

(Figura 7). Vale lembrar que a implantação do mesmo é anterior á criação da referida 

Unidade de Conservação. Contudo, o empreendedor esta providenciando a 

manifestação do órgão gestor da referida UC. 

                                            
2
IEF - Instituto Estadual de florestas. ESTUDO TÉCNICO PARA AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DO PARQUE 

ESTADUAL DA LAPA GRANDE, MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, MG. Setembro de 2014.   
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Figura 6: Zona de amortecimento do novo limite proposto para o Parque Estadual da Lapa Grande. (Modificado de Estudo Técnico para Ampliação dos Limites 

do Parque Estadual da Lapa Grande. IEF-2014) 
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Figura 7: Situação do empreendimento frente ao Parque Estadual da Lapa Grande. (Fonte: GPS Trakmaker PRO)
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Mapa 2: Localização da Poligonal DNPM 830.018/1992. 
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Mapa 3: Mapa de Situação do Empreendimento. 
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7 CARACTERIZAÇÃO DAS CAVIDADES 

Prospecção Espeleológica  

  

Após a prospecção espeleológica que percorreu uma área de 81,33 Hec., que 

contemplou 18,28 Hec. de ADA - Área Diretamente Afetada e 63,03 Hec. de AID - 

Área de Influência Direta do empreendimento foram identificadas 30 Cavernas e 1 

abismo, totalizando 31 cavidades.  

 

A porção norte - noroeste da ADA - Área Diretamente Afetada, que corresponde à 

área de lavra, já se encontra bastante impactada pelas atividades de mineração. 

Contudo ainda foi possível identificar cavidades naturais cujo entorno encontra-se 

alterado em função da instalação e operação do empreendimento, que resultou na 

presença de estruturas de desenvolvimento da mina, quais sejam: frentes de lavra, 

acessos, planta de beneficiamento (britadores, peneiras e correias transportadoras) e 

canaletas de drenagem.  

 

No entanto, na AID - Área de Influência Direta, especialmente nas porções norte - 

nordeste - sudeste do empreendimento ocorre uma expressiva mata de vegetação 

nativa em bom estado de conservação. 

 

Exocarste Local 

 

O exocarste local é intensamente marcado pelas estruturas geológicas presentes na 

rocha, ou seja, as fraturas e o acamamento inclinado. Pois a geologia regional originou 

dobramentos com eixo NE-SW, abertos e com eixo horizontal, relacionados ao 

acamamento primário. 

 

Localmente é verificada estruturação anticlinal no centro da área e sinclinal mais a 

leste, ambos suaves com flancos com baixos ângulos de mergulho e zona de 

charneira horizontalizada. O máximo mergulho medido é de 35° com vergência para 

NW. Os dobramentos correspondem às deformações que geraram estruturas de 

caráter dúctil - dobras. 
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A presença deste anticlinal, implica na formação de cavernas na sua base, encostas e 

topo que por sua vez podem ser classificadas segundo a sua posição topográfica, em 

cavernas de recarga, de zona de circulação e de descarga. 

 

Esta hierarquização pode ser atestada pela morfologia de planta baixa, cortes e perfis 

das cavidades. Cavidades de recarga possuem plantas baixas lineares ou 

meandrantes, perfis inclinados descendentes ou levemente horizontais; as cavernas 

de zona de circulação de tendem a possuir plantas baixas meandrantes, perfis 

inclinados descendentes  e cortes variando de semi-circulares a circulares; as 

cavernas de descarga também tendem a possuir plantas baixas meandrantes, contudo 

seus perfis são menos inclinados que as anteriores, bem como tendem a acumular 

sedimentos carreados pela água que já começa a perder energia. 

 

A área em questão é marcada pela inclinação do acamamento que resultou em 

degraus que conferem a forma de patamares e paredões na meia encosta e topo do 

morro, situado no centro da área. 

 

Ocorrem 3 patamares ao longo da encosta noroeste do morro, que drenam para a 

estrada. No primeiro deles ocorrem as cavernas OCM 14, OCM 39, OCM 35, OCM 36, 

OCM 37, OCM 40 e OCM 41. As cavernas OCM 35, 36, 37, 40 e 41 formaram-se nas 

bordas internas de uma dolina de dissolução que drena para as cavernas OCM 39 e 

OCM 14. 

 

Outro fato peculiar do local são as diáclases que unem cavernas em suas 

extremidades. 

 

Esta configuração do relevo, implicou na presença de diáclases, dolinas de dissolução 

e abatimento que muitas vezes também dão origem às cavernas do topo do maciço, 

como a CAV 24, a maior caverna encontrada. 

 

Na meia encosta também ocorrem dolinas de dissolução e afloramentos intercalados 

com áreas cobertas por solo e vegetação nativa. Sobre os afloramentos ocorrem as 

cavidades, diáclases rasas. Neste domínio morfológico os paredões possuem 

dimensões menores. 

 As porções mais baixas da porção sul - sudoeste correspondem à área de lavra e 
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infraestrutra da mineração. 

 

Foto 6: Visão Geral do Morro e Parte da Lavra da CROS Mineração. 
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Foto 7: Dolina de dissolução. 
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Foto 8: Diáclase presente na área de estudo. 

 

Endocarste Local 

 

O endocarste local assim como o exocarste também é fortemente marcado pelas 

estruturas geológicas e pela topografia do terreno, presentes na área estudada. 

 

As famílias de fraturas e a inclinação do acamamento condicionam a circulação de 

água pelo terreno, tanto superficial quanto subterrânea e por conseguinte também a 

gênese e evolução das cavidades presentes na área. 

 

Após a propspecção foram consideradas 30 cavernas e 1 abismo, para definição da 

área de influência. Uma pequena parte destas cavidades situam-se na ADA do 

empreendimento e a grande maioria, inclusive as mais importantes, situam-se na AID 
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do empreendimento (Mapa 5). 

Dentre as cavidades identificadas destacam-se: OCM 14, OCM 40, OCM 44, OCM 45, 

CAV 14, CAV 19, CAV 24, CAV 27 E CAV 29.  

 

Após o termíno dos estudos foi possível observar que a CAV 24 é a cavidade mais 

importante identificada pelos estudos, devido aos dados espeleométricos muito 

superiores aos das demais cavidades, bem como à situação do seu meio biótico. 

 

Cavidades Presentes na ADA do empreendimento 

 

As cavidades situadas na ADA do empreendimento, são: 

  Cavernas OCM 2, OCM 14, OCM 22, OCM 23, OCM 24, OCM 31, OCM 35, 

OCM 36, OCM 39, OCM 61 A, OCM 61 B, CAV 3, . 

NOME DA CAVIDADE COORDENADAS UTM  

(DATUM WGS 84 Zona 23 S)   

ALTITUDE (m) 

OCM 02 617919 / 8158251  753  

OCM 14 - CAV. SUPRAM 617698 / 8158504 723  

OCM 22 617776 / 8158321  752  

OCM 23 617790 / 8158306  744  

OCM 24 617801 / 8158303   736  

OCM 31 617839 / 8158500  765  

OCM 35 - CAV. SUPRAM 1 617791 / 8158611  760  

OCM 36 - CAV. SUPRAM 2 617822 / 8158620 760  

OCM 39 - ABISMO 

SUPRAM 

617751 / 8158558 740  

OCM 61 A 617965 / 8158251 755  

OCM 61 B 617965 / 8158251 765  

CAV 03 617769 / 8158314 723  

Quadro 1: Coordenadas UTM das cavidades presentes na ADA do empreendimento. 
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Cavidades Presentes na AID do empreendimento  

 

As cavidades situadas na AID do empreendimento, são: 

 Cavernas OCM 10, OCM OCM 37, OCM 40, OCM 41, OCM 44, OCM 45, OCM 

53, CAV 10, CAV 13, CAV 14, CAV 15, CAV 16, CAV 19, CAV 22, CAV 23, 

CAV 24, CAV 27 E CAV 29. 

 

 

NOME DA CAVIDADE COORDENADAS UTM  

(DATUM WGS 84 Zona 23 S)   

ALTITUDE (m) 

OCM 10 617960 / 8158175  765  

OCM 37 - CAV. SUPRAM 3 617822 / 8158620 760  

OCM 40 - CAV. SUPRAM 4 617807 / 8158628 720  

OCM 41  617831 / 8158636 773  

OCM 44 - CAV. OMEGA 1 617915 / 8158691 786  

OCM 45 - CAV. OMEGA 2 617898 / 8158687 792 

OCM 53 - CAV. OMEGA 3 617884 / 8158766 792  

CAV 10 618030 / 8158231 786 

CAV 10-1 618186 / 8158375 772  

CAV 13 618134 / 8158589 802  

CAV 14 618109 / 8158621 804  

CAV 15 618113 / 8158617 818  

CAV 16 618120 / 8158617 798  

CAV 19 618030 / 8158505 801  

CAV 22 618072 / 8158306 744  

CAV 23 618053 / 8158524 788  

CAV 24 618100 / 8158452 832  

CAV 27 617373 / 8158549 746  

CAV 29 617587 / 8158728 744  

Quadro 2: Coordenadas UTM das cavidades Identificadas na AID do empreendimento. 
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Mapa 4: Mapa de Localização de Cavidades. 
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Mapa 5: Mapa de Cavidades com Raio de Proteção de 250 m. 
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Descrição das Cavidades Identificadas 

 

OCM 02 - Coord. UTM 617919 / 8158251/ 753 m. 

 

Cavidade tipo caverna formada por matacões abatidos e diaclasamento com 

desenvolvimento em dois níveis. Como depósitos químicos foram observados apenas 

coraloides. Seu piso apresenta sediemento argiloso, grânulos, seixos e blocos. 

 

Possui 37,66 m de Projeção Horizontal, Área de 52,88 m2, 91,34 m3 de volume e 

Desnível de 5,98 m. 

 

Foto 9: Entrada da caverna OCM 02 
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Foto 10: Interior da Caverna OCM 02. 
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Figura 8: Mapa da CAV OCM 02. 
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OCM 10 - Coord. UTM 617960/8158175/765 m 

 

Cavidade no interior de diaclase/dolina de dissolução formada por 

faturamento/acamamento. Apresenta apenas coraloides e escorrimentos.  

Ponto situado no interior de diáclase, que também pode ser considerada uma dolina 

de dissolução. Em seu interior ocorrem 3 cavidades  e a entrada e feita por um buraco 

de pequenas dimensões.  

A cavidade 1 é do tipo caverna. Apresenta espelotemas do tipo escorrimentos, 

estalactites centimétricas e coralóides. 

 

Foto 11: Entrada da Caverna 1, no interior de diáclase. 
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Foto 12: Interior da Caverna 1. 

 

A cavidade 2 é do tipo reentrância e apresenta apenas coralóides. 

 

Foto 13: Reentrância no interior da diáclase. 

A cavidade 3 também é do tipo reentrância, se desenvolveu em um nível superior. 
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Foto 14: Entrada da reentrância 2. 

 

No total as cavidades no interior da diáclase possuem: 33,29 m de Projeção 

Horizontal, Área de 30,32 m2, Volume de 26,64 m3 e Desnível de 4,80 m. 
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Figura 9: Mapa da CAV OCM 10.
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OCM 14 - CAV SUPRAM - Coord. UTM 617698 / 8158504/723 m. 

 

Caverna SUPRAM - Grande cavidade tipo caverna, que foi identificada pela Equipe da 

SUPRAM NM.  Possui estalactites e estalgmites centimétricas, cortinas, coralóides, 

escorrimentos e micro travertinos. 

 

Em seu piso ocorrem grânulos, seixos e blocos, sedimento argiloso e brecha 

estalagmítica. 

 

A posição topográfica, a morfologia da planta baixa, tipo meandrante, o perfil inclinado 

ascendente e os cortes semi-circulares e circulares, bem como, a presença de 

depósitos químicos como brechas estalagmíticas, ou seja, sedimentos aloctones que 

demandam água com energia suficiente para carreá-los, caracterizam esta cavidade 

como uma cavidade de descarga.  

 

Possui 55,34 m de Projeção Horizontal, Área de 115,30 m2, 117,34 m3 de volume e 

Desnível de 3,71 m. 

 

 

 

Foto 15: Entrada da Caverna SUPRAM. 
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Foto 16: Interior da Caverna SUPRAM, com destaque para os espeleotemas. 

 

 

Foto 17: Interior de conduto lateral da Caverna SUPRAM. 
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Figura 10: OCM 14 - CAV SUPRAM. 
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OCM 22 - Coord. UTM 617776/8158321/752 m 

 

Cavidades do tipo cavernas interligadas por diaclase. A morfologia da diáclase é 

semelhante a um T, onde em cada extremidade ocorre uma cavidade. São três 

pequenas cavidades. 

 

Possui um total de (Somando-se as três cavidades) 23,77 m de Projeção Horizontal, 

Área de 33,14 m2, 65,99 m3 de volume e Desnível de 3,97 m. 

 

A primeira cavidade é estreita e possui apenas coralóides. 

 

Foto 18: Interior da diáclase e entrada das reentrâncias. 
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Foto 19: Cavidade 1, no interior de diáclase. 

 

A segunda cavidade também é estreita, ocorrendo clarabóias que permitem a entrada 

do sol e foram observados apenas coralóides. 
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Foto 20: Entrada da Cavidade 2. 

 

A terceira cavidade é muito estreita. Apresenta apenas coraloides como depósitos 

químicos.  
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Foto 21: Entrada da cavidade 3. 
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Figura 11: Mapa da CAV OCM 22. 
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OCM 23 - Coord. UTM 617790/8158306/744 m 

 

Outra diáclase que une cavidades entre si. Tratam-se de três reentrâncias interligadas 

por uma diáclase tipo T. Possui apenas coralóides, bem como, grânulos, seixos e 

blocos além de sedimento terrígeno. 

 

A segunda cavidade é muito estreita. Foi observada muita serrapilheira e raizes na 

mesma. 

 

A terceira cavidade possui piso coberto por serrapilheira, sedimento terrígeno, 

grânulos, seixos e blocos. Foram observados apenas coralóides. O acesso é feito 

através da parede da diáclase. As plantas baixas são lineares, perfis inclinados 

descendentes e cortes triangulares à lenticulares verticais. 

 

Possui um total de (Somando-se as três cavidades) 11,64 m de Projeção Horizontal, 

Área de 12,29 m2, 75,42 m3 de volume e Desnível de 3,96 m. 

 

Foto 22: Entrada da cavidade 1. 
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Foto 23: Entrada da cavidade 2. 
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Foto 24: Entrada da cavidade 3. 
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Figura 12: Mapa da CAV OCM 23. 
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OCM 24 - Coord. UTM 617801/8158303/736 m 

 

Feição morfológica semelhante às anteriores, onde ocorrem reentrâncias 

unidas por uma diáclase. Praticamente não ocorre zona afótica.  A planta baixa 

é linear, os perfis são inclinados descendentes e os cortes são tipo cálice 

invertido. 

 

Possui um total de (Somando-se as três cavidades) 9,44 m de Projeção Horizontal, 

Área de 10,38 m2, 13,08 m3 de volume e Desnível de 4,52 m. 

 

 

 

Foto 25: Entrada da cavidade 1. 
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Foto 26: Cavidade 2. 
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Foto 27: Cavidade 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

 

Figura 13: Mapa da CAV OCM 24. 
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OCM 31 - Coord. UTM 617839/8158500/765 m 

 

Cavidade de pequenas dimensões, tipo caverna (predominantemente horizontal). A 

morfologia da sua  planta baixa é linear, o perfil é inclinado descendente/horizontal e 

os cortes são lenticulares horizontais/inclinados à semi-circulares. Foram observados 

escorrimentos métricos, microtravertinos, coluna centimétrica, estalactites e 

coralóides, como princípais depósitos químicos. 

 

O piso é coberto por sedimento terrígeno, grânulos, seixos e blocos. Não foi 

observada a presença de água no momento da visita. 

 

Possui 6,34 m de Projeção Horizontal, Área de 4,82 m2, 10,60 m3 de volume e 

Desnível de 0,34 m. 

 

 

Foto 28: Entrada da caverna. 
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Foto 29: Interior da caverna. 
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Figura 14: Mapa da CAV OCM 31. 
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OCM 35 - Coord. UTM 617791/8158611/760 m 

 

Caverna SUPRAM 1 - Cavidade tipo caverna, também identificada pela equipe da 

SUPRAM NM. Sua planta baixa assumiu a morfologia linear, o perfil é horizontal e os 

cortes variam de triangulares à irregulares. Como depósitos químicos foram 

observadas estalactites , coluna, escorrimentos centimétricos. Os principais depósitos 

clásticos que ocorrem no piso são os sedimentos terrígenos, seixos, grânulos e 

blocos. 

 

Possui 12,52 m de Projeção Horizontal, Área de 8,99 m2, volume de 19,63 m3 e 

Desnível de 0,37 m. 

 

 

 

 

Foto 30: Entrada da Cav. SUPRAM 1. 
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Foto 31: Interior da caverna. 
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Figura 15: Mapa da CAV OCM 35.
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OCM 36 - Coord. UTM 617822/8158620/760 m 

 

Caverna SUPRAM 2 - cavidade tipo caverna, também identificada pela equipe da 

SUPRAM NM. 

 

 Possui planta baixa linear, perfil inclinado descendente à horizontal e cortes 

triangulares à circulares. Como principal depósito químico foi observada uma brecha 

estalagmítica no piso da cavidade. Não foram observados espeleotemas, até mesmo 

os coralóides. 

 

Possui Projeção Horizontal de 21,64 m, Área de 17,78 m2, Volume de 21,02 m3 e 

Desnível de 2,52 m. 

 

 

Foto 32: Entrada da Caverna SUPRAM 2. 
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Foto 33: Interior da cavidade. 
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Figura 16: Mapa da CAV OCM 36 
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OCM 37 - Coord. UTM 617822/8158620/760 m 

 

Caverna SUPRAM 3 - Grande abrigo que posteriormente, evolui para caverna, 

também identificada pela equipe da SUPRAM NM.   

 

A cavidade inicia-se através de um grande abrigo que evoluiu para caverna. 

Logo na entrada ocorre um grande escorrimento métrico, ornamentado por 

coralóides, escorrimentos menores e cortinas. Também foram observadas 

estalactites centimétricas, micro-travertinos e cortinas serrilhadas. 

 

No piso foram observados sedimento pulverulento, grânulos, seixos e blocos. 

Não foi observada a presença de vestígios arqueológicos superficiais. 

Pequenos muros de pedra feitos pela mão humana indicam a visita de 

caçadores ao local. 

 

Possui Projeção Horizontal de 19,10 m, Área de 20,65 m2, Volume de 54,77 m3 e 

Desnível de 1,0 m. 

 

Foto 34: Entrada da Caverna SUPRAM 3. 
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Foto 35: Interior da cavidade. 
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Figura 17: Mapa da CAV OCM 37. 
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OCM 39 - Coord. UTM 617751/8158558/740 m 

 

Abismo SUPRAM - Cavidade tipo abismo, ou seja, predominantemente vertical, 

também identificada pela equipe da SUPRAM NM. 

 

Possui planta baixa linear, perfil inclinado descendente e cortes lenticulares horizontais 

e verticais. Como depósitos químicos foram observados apenas coralóides e 

escorrimentos. No tocante aos depósitos clásticos foram observados matacos e blocos 

na entrada, bem como, grânulos, seixos e blocos no piso. Também ocorrem 

sedimentos terrígenos e serrapilheira. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 23,11 m, Área de 18,33 m2, 

Volume de 84,81 m3 e Desnível de 3,57 m. 

 

 

Foto 36: Entrada do Abismo. 
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Foto 37: Interior do abismo. 
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Figura 18: Mapa da CAV OCM 39 - Abismo SUPRAM. 
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OCM 40 - Coord. UTM 617807/8158628/720 m 

 

Caverna SUPRAM 4 - Cavidade tipo caverna, mais uma vez identificada pela equipe 

da SUPRAM NM. 

 

A mesma situa-se na base do maciço, próxima aos pontos 35, 36, 37 e 38. Sua planta 

baixa é linear, o perfil é inclinado descendente evoluindo para horizontal no interior da 

mesma. Durante a topografia, foi identificada a presença de um nível inferior. 

 

Os cortes são triangulares a lenticulares inclinados/verticais. Os depósitos químicos 

contemplam escorrimentos métricos, estalactites centimétricas, coralóides e couve-

flor. No tocante aos depósitos clásticos foram observados seixos, blocos e matacos na 

entrada. Sedimento terrigeno/argiloso na entrada e interior, além de serrapilheira. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 25,77 m, Área de 74,15 m2, 

Volume de 134,80 m3 e Desnível de 3,81 m. 

 

 

Foto 38: Entrada da Cav. SUPRAM 4. 
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Foto 39: Interior da caverna. 
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Figura 19: Mapa da CAV OCM 40. 
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Figura 20: Nível inferior da CAV OCM 40. 
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OCM 41 - Coord. UTM 617831/8158636/773 m 

 

Cavidade tipo caverna, de pequenas dimensões, situada à meia encosta de morro, na 

vertente oeste do mesmo. O acesso até a mesma é ingreme, estando situada acima 

de OCM 40. 

 

Como depósitos químicos foram observados apenas coralóides e couve-flor.  Seu piso 

é formado pela própria rocha, uma vez que a declividade do terreno drena a cavidade 

de dentro para fora, impedindo o armazenamento de sedimentos. Possui planta baixa 

linear, perfil inclinado descendente e cortes lenticulares horizontais/inclinados à semi-

circulares. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 15,45 m, Área de 18,47 m2, 

Volume de 7,64 m3 e Desnível de 0,47 m. 

 

 

Foto 40: Entrada da caverna. 
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Foto 41: Interior da cavidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

 

Figura 21: Mapa da CAV OCM 41. 
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OCM 44 - Coord. UTM 617915/8158691/786 m 

 

Caverna Omega 1 - Grande cavidade tipo caverna, situada à meia encosta, na base 

de maciço. 

 

A sua completa caracterização foi dificultada pela presença de uma colmeia de 

abelhas que impediu o acesso total ao interior da mesma. 

 

Possui planta baixa linear, perfil inclinado descendente/horizontal e cortes triangulares 

a semi-circulares. Sua entrada possui grandes dimensões, bem como, foram 

observados escorrimentos métricos à decamétricos, estalactites centimétricas, 

coralóides e couves-flores. Junto à entrada ocorrem matacos, blocos, sedimento 

terrígeno e serrapilheira. No interior ocorre sedimento argiloso. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 33,52 m, Área de 103,19 m2, 

Volume de 474,76 m3 e Desnível de 4,51 m. 

 

 

Foto 42: Entrada da Caverna OMEGA 1. 
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Foto 43: Interior da caverna. 
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Figura 22: Mapa da CAV OCM 44. 
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OCM 45 - Coord. UTM 617898/8158687/792 m. 

 

Caverna Omega 2 - Cavidade tipo caverna situada ao lado de OCM 44, contudo não 

apresenta abelhas. 

 

Possui planta baixa linear, perfil inclinado descendente e cortes semi-circulares.  

 

Como depósitos químicos ou espeleotemas foram observados escorrimentos métricos 

na entrada, estalactites, coralóides, couves-flores, micro-travertinos, estalagmites, 

helictites centimétricas no interior e piso estalagmítico. 

 

Quanto aos depósitos clásticos foram observados matacos e blocos na entrada, 

juntamente com sedimento terrígeno. No interior ocorre sedimento argiloso, grânulos, 

seixos e blocos. Foram observados morcegos e uma cobra jibóia nesta cavidade. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 23,60 m, Área de 53,81 m2, 

Volume de 54,24 m3 e Desnível de 8,12 m. 

 

 

Foto 44: Entrada da Caverna OMEGA 2. 
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Foto 45: Salão de entrada da caverna. 

 

Foto 46: Salão interior da caverna. 
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Foto 47: Jiboia, no salão de entrada da caverna. 
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Figura 23: Mapa da CAV OCM 45. 
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OCM 53 - Coord. UTM 617884/8158766/792 m 

 

Caverna Omega 3 - Cavidade tipo caverna, ou seja, predominantemente horizontal. 

 

Sua planta baixa é linear, o perfil é inclinado descendente e os cortes são triangulares 

e lenticulares verticais. Como depósitos químicos (espeleotemas) foram observados 

coralóides, escorrimentos e estalactites milimétricas, localizadas na entrada. neste 

ponto o calcário possui granulometria média. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 15,31 m, Área de 10,83 m2, 

Volume de 123,72 m3 e Desnível de 3,98 m. 

 

 

Foto 48: Entrada da caverna vista de dentro para fora. 
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Foto 49: Interior da caverna. 
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Figura 24: Mapa da CAV OCM 53.
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OCM 61 A - Coord. UTM 617965/8158251/755 m  

 

Caverna SUPRAM 61 A - Cavidade tipo caverna, localizada no interior de diáclase.  

 

Sua planta baixa é linear, o perfil é horizontal e os cortes são retangulares/irregulares. 

No tocante aos depósitos químicos, foram observados  coralóides, escorrimentos  e 

estalactites milimétricas. No piso ocorrem, como depósitos clásticos, grânulos, seixos 

e muitos blocos, bem como, serrapilheira. Cavidade também formada em depósito de 

talus. 

 

Nestas coordenadas foram marcadas duas cavidades, devido à dificuldade da 

recepção do sinal de satélite, pelo GPS, em função do local se situar na base de uma 

parede escarpada. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 20,53 m, Área de 42,86 m2, 

Volume de 132,23 m3 e Desnível de 3,90 m. 

 

 

Foto 50: Entrada da caverna. 
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Foto 51: Interior da caverna 61 A. 
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Figura 25: Mapa da CAV OCM 61 A. 
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OCM 61 B - Coord UTM   617965/8158251/755 m 

 

Caverna SUPRAM 61 B - Cavidade tipo caverna, situada em frente à Cav. SUPRAM 

61 A. 

 

Também situa-se no interior de diáclase, em depósito de talus. Sua planta baixa é 

linear, o perfil é inclinado descendente/horizontal e os cortes são triangulares. 

 

No tocante aos depósitos químicos, foram observados coralóides e estalactites 

centimétricas. Quanto aos depósitos clásticos foram observados sedimento argiloso, 

grânulos, seixos e blocos no piso. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 31,36 m, Área de 59,74 m2, 

Volume de 160,57 m3 e Desnível de 1,76 m. 

 

 

Foto 52: Entrada da caverna 61 B. 
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Foto 53: Interior da caverna 61 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

 

Figura 26: Mapa da CAV OCM 61 B. 
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CAV 3 - Coord. UTM 617769/8158314/772 m. 

 

Cavidade tipo caverna, formada por fenda. 

 

Situa-se no interior do maciço, tendo sido observados apenas coralóides, seixos, 

blocos e sedimento em seu interior. Possui clarabóia. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 9,86 m, Área de 9,49 m2, 

Volume de 24,14 m3 e Desnível de 0,81 m. 

 

 

Foto 54: Entrada e interior da caverna 3. 
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Figura 27: Mapa da CAV 03. 
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CAV 10 - Coord. UTM 618030 / 8158231/ 786 m. 

 

Pequena cavidade com entrada em abismo e planta baixa de morfologia edificada.   

 

Não foram observados depósitos químicos. Foram observados matacões e sedimento 

grosso em seu interior. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 11,50 m, Área de 7,90 m2, 

Volume de 3,15 m3 e Desnível de 2,07 m. 

  

 

Foto 55: Reentrância com entrada em abismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

 

Figura 28: Mapa da CAV 10. 
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CAV 10 – 1 - Coord. UTM: 618186/8158375/772 m. 

 

Cavidade que se inicia em diaclase, com planta baixa labiríntica e três 

entradas. Possui espeleotemas do tipo coraloide e escorrimento em grande 

quantidade em seu interior. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 25,30 m, Área de 26,58 m2, 

Volume de 104,0 m3 e Desnível de 1,46 m. 

  

 

Foto 56: Entrada da caverna. 
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Figura 29: Mapa da CAV 10-1. 
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CAV 13 - Coord. UTM 618134 / 8158589/ 804 m. 

 

Cavidade com entrada verticalizada, que possui grande quantidade de espeleotemas 

como coraloides, escorrimento, couve-flor, cortinas estalactites e estalagmites. 

 

Como depósitos clásticos apresentam-se matacões na porção inicial da cavidade e 

sedimento areno-argiloso por toda sua extensão. 

 

 Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 18,66 m, Área de 27,59 m2, 

Volume de 25,25 m3 e Desnível de 2,45 m. 

 

 

Foto 57: Entrada da caverna 13. 
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Figura 30: Mapa da CAV 13. 
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CAV 14 - Coord. UTM 618109/8158621/804 m. 

 

Cavidade de médio porte para área de estudo, iniciando em diaclase.  

 

Apresenta grande concentração de espeleotemas, como coraloides, escorrimentos, 

cortinas e travertinos. Possui uma claraboia localizada em seu conduto principal, ao 

qual também está recoberto por matacões. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 37,63 m, Área de 96,30 m2, 

Volume de 107,14 m3 e Desnível de 1,47 m. 

 

Foto 58: Entrada da caverna 14, vista de dentro para fora. 
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Foto 59: Interior da caverna 14. 

 

Foto 60: Interior da caverna 14. 
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Figura 31: Mapa da CAV 14. 
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CAV 15 - Coord. UTM 618113/8158617/818 m. 

 

Cavidade com desenvolvimento em conduto único.  

 

Possui grande matacão em sua entrada e solo areno-argiloso por toda a 

extensão. Como depósitos químicos foram observados apenas coraloides em 

pontos concentrados em uma pequena região. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 5,24 m, Área de 7,94 m2, 

Volume de 11,33 m3 e Desnível de 1,0 m. 

 

 

Foto 61: Entrada da caverna, vista de dentro para fora. 
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Figura 32: Mapa da CAV 15. 
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CAV 16 - Coord. UTM 618120 / 8158617 / 798 m. 

 

Cavidade formada em fenda com entrada vertical.  

 

Possui grande concentração de espeleotemas do tipo coraloide. Como depósitos 

clásticos foram observados muitos matacões em sua entrada e sedimento areno-

argiloso em seu interior.  

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 19,41 m, Área de 18,88 m2, 

Volume de 29,91 m3 e Desnível de 1,13 m. 

 

 

Foto 62: Entrada da caverna. 
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Figura 33: Mapa da CAV 16. 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

CAV 19 - Coord. UTM 618030/8158505/801 m. 

 

Cavidade com entrada vertical em base de maciço. 

 

O depósitos químicos estão representados por coraloides, estalactites, cortinas, 

cortinas serrilhadas, couve-flor, escorrimento e helictites. Há grande presença de 

matacões e calhaus na porção inicial cavidade e na porção final predominam os 

sedimentos areno-argilosos. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 30,88 m, Área de 88,57 m2, 

Volume de 107,81 m3 e Desnível de 6,75 m. 

  

 

Foto 63: Entrada da caverna. 
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Foto 64: Interior da caverna 19. 

 

Foto 65: Espeleotemas tipo helictites, no interior da caverna 19. 
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Figura 34: Mapa da CAV 19. 
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CAV 22 - Coord. UTM 618072/8158306/744 m. 

 

Cavidade em base de maciço sem presença de espeleotemas. Há a presença de 

matacões na porção inicial da cavidade e em seu restante ocorrem calhaus e 

sedimento grosso. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 5,36 m, Área de 12,24 m2, 

Volume de 11,10 m3 e Desnível de 0,85 m. 

 

 

Foto 66: Entrada da caverna. 
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Figura 35: Mapa da CAV 22.
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CAV 23 - Coord. UTM 618053/8158524/ 788 m. 

 

Caverna desenvovlida em conduto único, com espeleotemas do tipo coraloide em 

pontos concentrados da cavidade. Há presença de matacões somente em sua 

entrada. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 7,56 m, Área de 5,16 m2, 

Volume de 11,67 m3 e Desnível de 0,61 m. 

 

 

 

Foto 67: Entrada da caverna 23. 
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Figura 36: Mapa da CAV 23. 
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CAV 24 - Coord. UTM 618100/8158452/832 m. 

 

Cavidade que se inicia em pequena entrada em base de maciço em alta vertente.  

 

Possui diversa variedade de espeleotemas destacando travertino, cortina, cortina 

serrilhada, coraloide, estalactite, estalagmite, crosta, couve-flor, escorrimentos e 

electites. Possui sedimentos de granulometria variada, como matacões e calhaus 

provavelmente de origem auto genica e, sedimento areno-argiloso. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 98,62 m, Área de 261,44 m2, 

Volume de 672,55 m3 e Desnível de 18,11 m. 

 

 

Foto 68: Entrada da caverna 24. 
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Foto 69: Salão interior da caverna 24. 

 

Foto 70: Conduto interno da caverna 24. 
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Figura 37: Mapa da CAV 24 - Planta Baixa. 
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Figura 38: Mapa da CAV 24 - Perfis. 
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CAV 27 - Coord. UTM 617373/8158549/746 m. 

 

Cavidade composta por um grande salão, como depósitos químicos foram observados 

coraloides, escorrimentos e travertinos. Matacões, calhaus e sedimentos finos são 

observados por toda cavidade.  

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 17,78 m, Área de 133,17 m2, 

Volume de 212,06 m3 e Desnível de 3,21 m. 

 

 

Foto 71: Entrada da caverna 27. 
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Foto 72: Entrada da caverna vista de dentro para fora. 
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Figura 39: Mapa da CAV 27. 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

CAV 29 - Coord. UTM 617587/8158728/744 m. 

 

Cavidade com entrada em base se paredão a meia encosta. 

 

A cavidade apresenta expressiva quantidade de depósitos químicos, dentre eles 

podemos ressaltar as electites em grande quantidade e variedade, coraloides, 

estalactites, estalagmites, cortinas, cortinas serrilhadas, travertinos, couve-flor, 

escorrimento, crosta, dentre outros. Quanto aos depósitos clásticos foram observados 

sedimentos de variadas granulometrias passando de matacões a argilas. 

 

Seus dados espeleométricos são: Projeção Horizontal de 47,66 m, Área de 203,44 m2, 

Volume de 363,88 m3 e Desnível de 6,63 m. 

 

 

 

Foto 73: Entrada da caverna 29. 
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Foto 74: Espeleotemas em salão interior da Caverna 29. 

 

Foto 75: Salão interno da Caverna 29. 
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Figura 40: Mapa da CAV 29. 
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No quadro abaixo são apresentados os parâmetros espeleométricos das 

cavidades acima descritas. 

 

Nome da cavidade Projeção 

Horizontal (m) 

Área (m2) Volume (m3) Desnível 

(m) 

OCM 02 37,66 52,88 91,34 5,98 

OCM 10 33,29 30,32 26,64 4,80  

OCM 14 55,34 115,30 117,34 3,71 

OCM 22 23,77 33,14 65,99 3,97 

OCM 23 12,52 8,99 19,65 0,37 

OCM 24 9,44 10,38 13,08 4,52 

OCM 31 6,34 4,82 10,60 0,34 

OCM 35 12,52 8,99 19,63 0,37 

OCM 36 21,69 17,78 21,02 2,52 

OCM 37 19,10 20,65 54,77 1,0 

0CM 39 23,11 18,33 84,81 3,57 

OCM 40 25,77 74,15 134,80 3,81 

OCM 41 15,45 18,47 7,64 0,47 

OCM 44 35,52 103,19 474,78 4,51 

OCM 45 23,60 53,81 54,24 8,12 

OCM 53 15,31 10,83 123,72 3,98 

OCM 61 A 20,53 42,86 132,23 3,90 

OCM 61 B 31,36 59,74 160,57 1,76 

CAV 3 9,86 9,49 24,14 O,81 

CAV 10 11,50 7,90 3,15 2,07 

CAV 10-1 25,30 26,58 104,0 1,46 

CAV13 18,66 27,59 25,25 2,45 

CAV 14 37,63 96,30 107,14 1,47 

CAV 15 5,24 7,94 11,33 1,0 
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CAV 16 19,41 18,88 29,91 1,13 

CAV 19 30,88 88,57 1O7,81 6,75 

CAV 22 5,36 12,24 11,10 0,85 

CAV 23 7,56 5,16 11,67 0,61 

CAV 24 98,92 261,44 672,55 18,11 

CAV 27 17,78 133,17 212,06 3,21 

CAV 29 47,66 203,44 363,88 6,63 

Quadro 3: Resumo dos dados espeleométricos das cavidades mapeadas. 
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8 ASPECTOS CONSIDERADOS PARA A DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS 

Aspectos Geológicos - Geologia Regional 

 

A região em estudo está inserida no cráton do São Francisco que constitui o 

embasamento pré-cambriano e as rochas consolidadas que afloram na região, 

representadas, pelos Supergrupos Minas, Espinhaço e São Francisco, este último 

constituído pelos grupos Macaúbas e Bambuí. 

Em Minas Gerais, estes últimos, constituem o complexo sedimentar superior, da 

cobertura cratônica proterozóica superior idiomorficamente dobrada BARBOSA (1963); 

ALMEIDA (1967 e 1977); ALMEIDA et alii (1976, 1977 e 1981); BRITO NEVES (1983) 

e CAMPOS (1991). Este material representa a sedimentação marinha resultante da 

submersão quase total do cráton do São Francisco, por ocasião do desenvolvimento 

do segundo estágio estrutural dos geossinclíneos marginais a ele, no proterozóico 

superior. 

Esta sedimentação sobre a área cratônica, predominantemente pelítica e carbonatada, 

indica segundo MARCHESE (1974), ambiente de águas marinhas rasas e planícies de 

maré em área subsidente, geralmente, de baixa e média energia. 

A síntese dos dados radiométricos (Rb/Sr e K/Ar), sugere que estas rochas de 

cobertura do cráton foram consolidadas com a tectogênese variável no espaço e no 

tempo (500 a 700 Ma), no final do pré-cambriano ao início do paleozóico.  

Sobre as unidades supracrustais, com um hiato que vai do proterozóico superior ao 

cretáceo, depositaram-se seqüências terrígenas continentais com contribuições 

eólicas e fluviais pertencentes à formação Urucuia. 
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Figura 41: Mapa dos domínios estruturais da parte sul da Bacia do São Francisco 

(segundo Martins-Neto e Alkmim 2001). 

Aspectos Litoestratigraficos 

 

As rochas do Grupo Bambuí (MOUTINHO DA COSTA e ANGEIRAS (1970) e 

MOUTINHO DA COSTA et alii (1975), foram inicialmente descritas em 1823 (SPIX e 

MARTIUS, 1823). Estes sedimentos foram inicialmente chamados de “Série Bambuí” 

por RITMANN (1917). Mas somente em 1960, BRANCO e COSTA propuseram a 

primeira seqüência estratigráfica, na qual foram separadas várias formações e 

membros. 

Atualmente, dispõe-se de várias contribuições de estudo do atualmente denominado 

Grupo Bambuí. O Quadro X, contém algumas propostas de classificação da lito-

estratigrafia do Grupo Bambuí desde a de BRANCO e COSTA (1960) até a de 

DARDENNE (1978). 

O grupo Bambuí, cuja idade remonta ao proterozóico superior, compreende da base 

para o topo, às formações Jequitaí, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do 

Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias.   
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O calcário do grupo Bambuí tem sua gênese relacionada à existência de um mar em 

Bambuí, do pré-cambriano superior, cujas águas quentes e rasas permitiam a 

precipitação do carbonato de cálcio, dando origem aos calcários e demais rochas 

carbonáticas. 

Os vestígios fósseis de estromatólitos, que eram organismos marinhos que viveram a 

mais de um bilhão de anos, comprovam que a extensão deste mar era quase a 

totalidade do atual território de Minas Gerais. Por isto, os calcários são encontrados 

desde o município de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, até o 

extremo norte de Minas. 

O Grupo Bambuí, cuja idade remonta ao proterozóico superior, se encontra sub-

horizontalizado no centro da bacia, com mergulhos normalmente para noroeste e 

menores que 5 graus. 

Localmente, a seqüência foi afetada por suaves movimentos de acomodação do fundo 

da bacia que se traduziram em algumas fraturas orientadas, provavelmente, segundo 

as zonas de fraqueza do embasamento a grande profundidade. 

Na porção leste da área em questão, no entanto, este comportamento estrutural é 

completamente diferente. As rochas dessa porção apresentam mergulhos para 

sudeste de até 45º, além de dobras e fraturas. Os eixos destas dobras são de direção 

N 30 – 40 E, com plunge subhorizontal. Há indícios de que o rio Verde Grande, na 

área mapeada, é o limite aproximado das rochas dobradas ou com mergulhos 

acentuados, a leste, das rochas sub-horizontais.  

O Bambuí forma a cobertura do cráton do São Francisco, a chamada cobertura 

brasiliana que representa a sedimentação marinha resultante de sua submersão 

quase total, por ocasião do desenvolvimento do segundo estágio estrutural nos 

geossinclíneos marginais. 

Segundo ALMEIDA (1977), essa cobertura brasiliana sofreu deformações estruturais 

decorrentes da tectogênese das faixas marginais de dobramentos. Essa cobertura foi 

submetida a esforços tectônicos oriundos das faixas marginais de dobramentos 

Araçuaí, a leste, e Brasília, a oeste.  

Estas faixas apresentam dobramentos lineares holomórficos e grandes falhamentos 

inversos, num conjunto estrutural que manifestam acentuadas vergências em direção 

ao cráton. Tais vergências resultaram num transporte tectônico em direção ao cráton, 
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através de esforços de compressão sobre as rochas de cobertura do cráton.   

A faixa Araçuaí provocou esforços que agiram segundo uma direção geral, variando 

de aproximadamente N50 a 60W e a faixa Brasília segundo N30 a 40E. Estes esforços 

provocaram a deformação e rupturas na cobertura brasiliana do cráton de São 

Francisco originando dobramentos, principalmente nos pelitos nas partes mais 

próximas das bordas do cráton. 

Em direção ao interior da base do Bambuí, todavia, as camadas tornam-se pouco 

perturbadas dispondo-se de forma sub-horizontal em vastas extensões (SILVA, 1986). 

Desse modo, o cráton comportou-se como um substrato “indeformável” aos esforços 

marginais evitando grandes movimentações tectônicas do grupo Bambuí, como 

conseqüência temos, um modelo simples de deformação onde não são esperados 

grandes falhamentos transcorrentes.   

Cenário Evolutivo da Bacia Sanfranciscana 

 

De acordo com Magalhães et al. (1989) esse feixe de falhas transcorrentes teria se 

nucleado tardiamente no Evento Brasiliano, uma vez que, teria produzido uma rotação 

anti-horária generalizada de dobras e falhas originalmente orientadas na direção NNE-

SSW. 

Com relação às unidades de preenchimento e estruturas deformacionais que a bacia 

exibe, além da reflexão de grandes mudanças no regime tectônico, estão registrados, 

pelo menos, cinco importantes cenários geotectônicos da história geológica regional, 

que são: 

i) a instalação de um sistema de riftes no continente Paleoproterozóico de Atlântica, a 

cerca de 1,75 Ga; 

ii) o colapso de Rodínia e uma glaciação toniana, entre 950 e 900 Ma; 

iii) uma seqüência de colisões que levaram a formação do Gondwana no 

Neoproterozóico; 

iv) a glaciação de Gondwana durante o Permo-Carbonífero; 

v) e, por fim, o surgimento do Atlântico Sul, no Cretáceo; 
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Geologia Local 

 

A geologia local é predominantemente dominada pela ocorrência de espesso pacote 

estratigráfico de rochas calcárias, com estruturas de dobramento suave e zonas de 

fraturamento. A litologia esta relacionada às rochas da Formação Lagoa do Jacaré, 

que constitui a unidade superior do Grupo Bambuí nesta região (Figura 42). 

 

As rochas que ocorrem dentro da AID - Área de Influência Direta (Buffer de 250 m) 

mostram formações calcárias comuns, calcarenitos grossos e pelíticos impuros com 

estruturas de dissolução superficiais típicas de exo-carste como as torres isoladas e 

lapiás. 

 

As cores do calcário variam de cinza clara a negra, em geral compondo camadas 

métricas e centimétricas com dobras parasíticas. Venulações de calcita branca são 

comuns em toda a área de afloramento e reforçam a ideia de um maciço bastante 

fraturado. 

 

A geologia regional aponta dobramentos abertos, com eixo horizontalizado NE-SW, 

relacionados ao acamamento primário (Figura 43). 

 

Localmente é verificada estruturação anticlinal no centro da área e sinclinal mais a 

leste, ambos suaves com flancos de baixo ângulo de mergulho e zona de charneira 

horizontalizada. O máximo mergulho medido é de 35° com vergência para NW (Figura 

40). Os dobramentos correspondem às deformações que geraram estruturas de 

caráter dúctil - dobras. Ocorrem também diaclases abertas e fraturas na área.  

 

Segundo Archela, 2005, uma caverna pode ocorrer em qualquer uma das tipologias 

genéticas de rochas existentes: ígneas ou magmáticas, metamórficas ou 

sedimentares. De um modo geral essas rochas são agrupadas quanto às suas 

resistências frente à erosão aquosa e à solubilidade: 

 

A) Rochas “duras” – via de regra, são representadas pelas rochas magmáticas ou 

pelas rochas metamórficas, por serem mais resistentes à erosão mecânica e 

ao intemperismo químico, sendo consideradas muito pouco solúveis;  

B)  Rochas “moles” – são representadas, quase que exclusivamente, pelas rochas 
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sedimentares, e são assim denominadas por apresentarem relativa 

susceptibilidade à erosão mecânica e/ou ao intemperismo químico, 

principalmente através da reação de dissolução. 

 

Ainda citando Archela, 2005, os sedimentos menos solúveis são aqueles 

representados pelas rochas detríticas (ou clásticas), tais como: arenitos quartzosos, 

argilitos, siltitos, conglomerados e outros. Os sedimentos mais solúveis são aqueles 

representados pelas rochas sedimentares de origem química, tais como: calcário 

calcítico, calcário dolomítico, depósitos de gipsita, de halita, entre outros evaporitos. 

 

Neste sentido, concluie-se que a geologia de ocorrência na área de estudo tem grande 

influencia na formação de cavidades naturais em todas as escalas, pois uma das 

relevâncias geológicas loccais para a formação de cavidades esta no fato de que trata-

se de rochas calcárias (Rochas Moles), historicamente estudadas pelas suas 

caracteristicas de dissolução da rocha pelas águas de chuva e/ou canais fluviais, onde 

especificamente podem se desdobrar em surgências e sumidouros, perenes ou 

sazonais. 

 

As aberturas planares mapeadas também tem grande relevância na formação das 

cavidades locais e são as principais estruturas de recarga na área estudada. As 

fraturas e diaclases são estruturas deformacionais de natureza rúptil. 

 

Com base nas evidências de campo podemos dizer que a presença destas estruturas 

exerce forte controle e influência direta na formação de cavidades subterrâneas. 

 

A maioria das cavidades reconhecidas estão associadas às fraturas. São aberturas 

subverticais e em alguns casos, conjugadas com fraturas com ângulo de 60°, em 

média (Figura 42). 
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Figura 42: Formação de cavidades em função do fraturamento. 

 

O acamamento primário de maneira geral também são descontinuidades na rocha por 

onde é possível a percolação de água. Neste sentido, apesar de em menor número, 

ocorrem cavidades concordantes com este acamamento. Estas cavidades, no entanto 

tem dimensões menores se comparadas às cavidades desenvolvidas pela percolação 

de água e dissolução da rocha em fraturas (Figura 43). 

 

A concordância com o acamamento caracteriza morfologia distinta, onde o teto baixo e 

a seção transversal da cavidade é ovalada ou achatada com mergulho suave, de 

acordo com o posicionamento das camadas calcárias. 

 

 

Figura 43: Descontinuidades formadoras de cavidades, fratura (Fr.) e Acamamento (SØ). 
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Figura 44: Mapa geológico regional (parcial e modificado de Chaves & Benitez, 2006; e 

Chaves & Andrade, 2009, 2011) e contextualização regional da área estudada (em 

vermelho). 

 

 

 

Figura 45: Foto a esquerda mostra exemplo de diáclase (estruturas rúpteis) de 

ocorrência na área em estudo (zona NW) e foto à direitamostra estruturação de 

dobramento de camadas calcárias evidencia na cava da mina mostra padrão de 

regional/local com eixo N-NE sub-horizontal e vergência de baixo ângulo para NW. 

 

 

 

 

 

 

Área 
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Figura 46: Mapa geológico local (Buffer de 250 m). 
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Geomorfologia 

 

Segundo a Sociedade Excursionista e Espeleológica, formada por alunos da UFOP e 

que estuda a espeleologia brasileira desde 1937, a geomorfologia cárstica representa 

áreas onde a paisagem rochosa apresenta um aspecto ruiniforme e esburacado e a 

drenagem é predominantemente subterrânea, com os cursos d’água percorrendo 

fendas, condutos e cavernas. Tal relevo se desenvolve, predominantemente, em 

rochas solúveis. Logo o carste se desenvolve predominantemente em rochas 

carbonáticas, ou seja, em calcários. 

 

Ainda sobre o apresentado no site da SEE (Sociedade Excursionista e Espeleológica) 

a gênese e evolução de uma paisagem cárstica dependem do grau de dissolução da 

rocha, logo da qualidade e volume de água associados às características ambientais 

da litosfera, biosfera e atmosfera. 

 

Figura 47: Bloco diagrama, as principais feições deste relevo. (Fonte: Decifrando a Terra, 2000) 

 

A área da mineração e adjacências está inserida na região cárstica geomorfológica 

denominada Patamares do Alto/Médio São Francisco, representada por rochas 

calcárias e sedimentos inconsolidados da região de Montes Claros – MG e localmente 
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mostra de forma clara muitas das feições de relevo cárstico trivial como as 

apresentadas no bloco diagrama, anterior (Figura 47). 

 

Compartimento Morrado: 

 

Referente às principais feições cársticas da área. Cavidades, abismos, torres e lapiás 

que formam o exo-carste local. Este compartimento dentro da área esta mapeado no 

mapa geológico (Figura 50) ocupa uma faixa de terreno de aproximadamente 54 

hectares dentro da área estudada, Buffer 250 e apresenta desníveis da ordem de 120 

metros contados da cota mais alta dentro da área até o nível de base local, Rio do 

Cedro. 

 

Este compartimento é sustentado pelas rochas calcárias anteriormente mencionadas 

como associadas à Formação Lagoa do Jacaré e apresentam um relevo de 

significativo grau de dissolução com alinhamentos morfológicos que seguem o padrão 

regional com alinhamento norte-nordeste (N-NE) de acordo com os eixos de dobra 

verificados e relatados na literatura regional consultada. Localmente escarpado e 

também com alto declive nas zonas lavradas e encostas naturais de alto declive 

encontradas mais a norte (Figura 48). 

 

As rochas aflorantes mostram processos de dissolução aparentemente homogêneos, 

de natureza pluvial e direcionados pelas estruturas verificadas em campo, que 

contribuíram para que as características atuais do relevo local tomasse a morfologia 

típica do carste, e dessa forma predominam feições dissolvidas segundo estas 

estruturas. 

 

Todas as feições cársticas principais apontadas neste levantamento encontram-se 

neste maciço calcário que domina a morfologia local, posicionadas preferencialmente 

na porção norte deste compartimento morrado, onde as cotas topográficas variam 

entre 730 e 800 m de altitude. 
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Figura 48: Compartimento Morrado mostra feições cársticas, torres e lapiás. 

 

 

Compartimento Aplainado: 

 

Referente às partes em cotas mais baixas e planas ou com baixo declive presentes a 

sul e sudoeste da área minerada. O Compartimento Aplainado está relacionado às 

porções onde não há afloramentos calcários nem feições cársticas por consequência e 

predominam os perfis de solo de alteração ou sedimentos alóctones de textura 

predominante areno-argilosas, evidenciando relevos pouco movimentados (Figura 49). 

 

Figura 49: Representação do compartimento aplainado local. 
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Figura 50: Mapa Geomorfológico local. 
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Pedologia 

 
A região de Montes Claros situa-se em faixa climaticamente mais seca do estado de 

Minas Gerais. Nesse ambiente é comum a ocorrência de Neossolos Litólicos 

desenvolvidos de calcário em relevo acidentado e com presença de rochosidade e 

pedregosidade. Na área da mineração e entorno imediato (Buffer 250) foram 

diferenciados dois tipos pedológicos, indicados segundo a classificação adotada pelo 

novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SIBCS (Embrapa, 1999, conforme 

Amaral, et al, 2004), sendo: afloramentos rochosos e nitossolos. Os afloramentos 

rochosos ocupam cerca de 80% da área mapeada, rodeados pelos restantes 20% de 

nitossolos. 

 

Figura 51: Solo argilo-arenoso resultado de imtemperismo em calcários com ocorrências 

locais. 
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Figura 52: Mapa Pedológico da área. 
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Hidrogeologia 

 

A diferenciação litológica é um dos fatores mais importantes na determinação do tipo 

de aquífero de ocorrência na área de estudo e região de entorno (Figura 53). 

 

No mapeamento foram identificados dois domínios hidrogeológicos bem distintos 

apesar de interligados geneticamente: o principal deles está intimamente associado 

aos calcários da Formação Lagoa do Jacaré (Grupo Bambuí) onde foi gerado um 

aquífero cársticofissural. 

 

O outro está definido pelas coberturas detríticas cenozóicas pedológicas, zonas onde 

predominam os solos nitossolos que formam um aquífero granular poroso e 

permeável. 

 

A seguir uma ilustração pertinente dos diferentes tipos de aquíferos correspondentes 

aos estudados na área do empreendimento. 

 

Figura 53: Os Aquíferos conforme Porosidade (Iritani; Ezaqui, pg 19 - 2009). 

 

- Aquífero cárstico-fissural 

 

O fluxo de água subterrânea dentro do maciço rochoso cárstico fissurado é controlado 

pelas feições cársticas que caracterizam o maciço rochoso no local do 
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empreendimento também. São diáclases, juntas, fraturas e acamamento, tornando-o 

essencialmente descontínuo, heterogêneo e anisotrópico onde a circulação de água 

subterrânea se restringe a estas descontinuidades. Condiciona assim uma 

condutividade hidráulica secundária que neste contexto tem importante papel não só 

no armazenamento como na transmissão destas águas. 

 

- Aquífero granular 

 

Este aquífero representa parte irrelevante no contexto local visto o potencial 

hidrológico cárstico presente. É caracterizado poroso e permeável, representado pelos 

sedimentos não consolidados de coberturas detríticas, possuindo uma porosidade 

primária bem desenvolvida e boa permeabilidade. Distribui-se nas porções aplainadas 

(Figura 50), tendo no contexto local importante papel no processo de recarga do 

aquífero cárstico-fissural subjacente, através de infiltração vertical, que se processa ao 

longo de seu perfil. Estes perfis de alteração e formação de solos conferem boas 

condições de infiltração e percolação de águas até o aquífero cárstico-fissural. 

 

- Recarga do Aquífero 

 

Os sedimentos de textura argilo-arenosa que recobrem as faixas aplainadas 

representam importante unidade no processo de recarga do aquífero regional, aliada 

ao fraturamento da rocha calcária que, pelas suas características e posicionamento, 

mostra-se como um factível meio condutor das águas subterrâneas locais. 

 

A área de recarga na área em estudo mostra-se em uma topografia alta e com 

declividade média, onde ocorrem as exposições de rocha calcária, 

geomorfologicamente dentro do “compartimento morrado” com predominância do 

carste e suas feições caracteristicas, que favorecem a infiltração de águas pluviais 

lançadas sobre a unidade por meio da dissolução e condução dos fluidos pelos planos 

abertos, fraturas. 

 

 A área de descarga local é formada plea parte de relevo aplainado, compartimento 

aplainado, segundo os domínios geomorfológicos apresentados no estudo. Nele, a 

água percola de forma lenta e gradual por entre a porosidade dos sedimentos que 

ocupam esta região e vão até o substrato rochoso desprovido de porosidade primária, 
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contudo com reconhecido potencial fissural naturalmente associado às rochas 

carbonáticas da unidade geológica mapeada, condicionando assim a presença de um 

lençol freático rebaixado. 

 

Por sua vez, as rochas de ocorrência local nas quais, pontualmente, a morfologia 

contêm coberturas superficiais pouco significativas ou nulas, associados ao 

compartimento de maiores altitudes (onduladas a forte-onduladas), as 

descontinuidades passam a ser a mais importante estrutura  no processo de recarga 

do aquífero local, até mesmo superior à porosidade primária dos sedimentos na 

planície. 
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Figura 54: Perfis geológicos locais que mostram a disposição esquemática das fraturas 

dentro da área em estudo e o fluxo das águas subterrâneas segundo as conclusões do 

mapeamento e conhecimento do carste local. 
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Figura 55: Mapa Hidrológico da área. 
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Vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação 

 

Neste sentido, tentamos determinar a vulnerabilidade de um aquífero à contaminação, 

desse modo temos que considerar o grau de inacessibilidade hidráulica da zona 

saturada do aquífero e a capacidade de atenuação dos estratos de cobertura da sua 

porção saturada. 

 

Para isso utilizamos dos pressupostos de Foster, 1987 e Foster & Hirata, 1993 (citado 

por Alberto & Silva, 2005) que desenvolveram a metodologia GOD que caracteriza a 

vulnerabilidade do aquífero à contaminação segundo os seguintes parâmetros: 

 

G - Grau de confinamento da água subterrânea; 

O - Ocorrência de estrato de cobertura; 

D - Distância até o lençol freático ou o teto do aquífero confinado. 

 

Em função dos estudos realizados na área pesquisada e do conhecimento agregado 

ao trabalho, foram definidas algumas considerações locais derivadas de similaridades 

encontradas em áreas limítrofes, incluídas minerações vizinhas de mesma natureza e 

informações bibliográficas, parte delas especificadas pelos dados levantados em 

campo: 

 

a) quanto ao confinamento das águas subterrâneas, apontou-se para o aquífero 

cárstico fissural uma situação de água subterrânea não confinada; 

 

b) estrato litológico, definido neste levantamento como rochas carbonáticas 

(calcarenitos e margas carbonáticas); 

 

c) nível do lençol freático, em função do conhecimento atual, para as rochas calcárias 

entre 20-50 e > 50m. 

 

As vulnerabilidades definidas segundo esta metodologia (GOD) correspondem a 

valores medianos encontrados para a unidade avaliada, cabendo em trabalhos 

posteriores e em função do incremento do conhecimento relevantes aos fatores 

levantados aferir estes resultados. Desta forma e segundo esta metodologia os 
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resultados apresentam conotação demonstrada no Quadro 04. Estes dados tratados 

segundo a metodologia de “GOD”, foram resumidos no Quadro 05. 

 

Quadro 4: Grau de vulnerabilidade. 

 

Quadro 5: Grau de vulnerabilidade dos aquíferos locais. 

 

Uma vez que a vulnerabilidade estabelece condições específicas do aquífero sujeito 

ou não à contaminação, em função de condições de difusão e dispersão do fluxo 

subterrâneo, assim como a forma de transmissão destes contaminantes ao meio; 

aquelas áreas de maior vulnerabilidade devem ser tratadas de forma diferenciada e 

tomadas as medidas de gerenciamento e controle das fontes poluidoras, recuperando 

situações críticas existentes. 

 

O zoneamento em função do maior ou menor grau de vulnerabilidade se apresenta 

como ferramenta apropriada para a previsão e quantificação dos impactos. 

 

Assim, o aquífero cárstico-fissural associado às rochas calcárias presentes na área do 

empreendimento mostram um grau de vulnerabilidade natural à contaminação na 

classe alta, apresentando valores maiores (próximo a classe extrema) quando esta 

profundidade varia entre 20 a 50 m e valores menores (próximo a classe média) 

quando está acima dos 50 m de profundidade, critérios definidos segundo a 

metodologia “GOD”, adotada. 
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O avanço natural do pit da cava, num médio prazo, deve modificar o grau de 

vulnerabilidade natural atualmente avaliado, passando de uma situação alta, próxima a 

faixa mediana, para uma situação alta, mais próxima da extrema. 

 

Deve-se observar com atenção que os ambientes que foram classificados como de 

vulnerabilidades mais altas, podem não representar risco de contaminação caso não 

exista uma fonte de contaminante sobre este ambiente, lembrando que o risco é 

causado não apenas pelas características naturais do aquífero, mas também pela 

existência de atividades poluentes, fator dinâmico que, em princípio, pode ser 

controlado ou modificado. 

 

Verifica-se que o posicionamento das cavidades é em faixa de alta (média) 

vulnerabilidade e que na atualidade não existem fontes de contaminantes nesta área. 

 

Geotecnia 

 
Buscando avaliar as condições do maciço rochoso associado às cavidades e feições 

cársticas encontradas na área do Buffer 250, foram levantados alguns parâmetros 

geotécnicos em campo. Essa avaliação aponta um quadro geral que, comparado com 

a bibliografia utilizada, trás correlações empíricas quanto às condições deste maciço, 

permitindo definir seu grau de resistência, alteração, fraturamento, consistência, etc.  

 

Estes parâmetros estão relacionados ao processo de surgimento e evolução das 

feições cársticas de ocorrência no local. 

 

Inicialmente, o tipo litológico de ocorrência na área e região, foi caracterizado por 

rochas calcarias, predominantemente. Os trabalhos de Vallejo et al, 2002, colocados 

em Costa, 2006 apontam que este tipo litológico tem como características geotécnicas 

de resistência a compressão, peso específico e porosidade os valores enumerados no 

quadro 6 a seguir: 
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Rocha Ʃ(Mpa) Densidade (g/cm³) Porosidade (%) 

Calcário 80 – 140 2,3 – 2,6 5 - 20 

Valores médios de resistência à compressão uniaxial para rochas, adaptado e 

modificado de Vallejo et al, 2002, em Costa, 2006. 

Quadro 6: Valores de resistência à compressão uniaxial para rochas. 

As descontinuidades foram caracterizadas neste trabalho segundo o espaçamento ou 

frequência (parâmetro que exprime a quantidade de descontinuidades por unidade de 

medida), pela persistência ou continuidade ao longo de uma determinada superfície, 

pela caracterização das irregularidades das superfícies das fraturas e pelo o grau de 

fraturamento do maciço rochoso, ou seja, o números de famílias que ocorrem neste 

maciço. 

 

No maciço rochoso local ocorrem 04 famílias distintas de fraturas nomeadas F1, F2, 

F3, F4. Segundo os parâmetros que avaliam este fator, colocado por Barton et al, 

1974, o maciço tem Jn entre 12,0 e 15,0, denotando baixa qualidade geotécnica do 

maciço sob este critério isolado.  

Tabela 1: Classificação quanto ao número de família de fraturas. 
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Figura 56: Mapa geotécnico da área de estudo – Familia de fraturas. 
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Segundo as definições apontadas acima, tem-se que todas apresentam um 

espaçamento classificado como mediamente afastadas (entre 20 e 60 cm); sua 

persistência varia de muito pequena (< 1 m) – encontrada em função de F4 – a grande 

(de 10 a 20 m) – definida em função de F3; predominando valores entre pequeno (de 1 

a 3 m) a médio (de 3 a 10 m). Essa situação permite classificar o maciço rochoso 

como mediamente fraturado (de 6 a 10 fraturas/m) a muito fraturado (de 11 a 20 

fraturas/m), uma vez que mostra de 10 a 18 fraturas por m. 

 

Já quanto ao grau de rugosidade e preenchimento destas descontinuidades, foi 

utilizada a classificação de Barton et al, 1974, proposta por ISRM, 1981, que, neste 

caso, aponta um grau de rugosidade em escala intermediária de lisa/ondulada para F3 

e F4 e rugosa/ondulada para F1 e F2. Já na escala menor, todas mostrando um perfil 

típico rugoso, prevalecendo uma condição de não preenchimento destas feições. 

Segundo estes parâmetros analisados por Barton et al, 1974 (grau de rugosidade), o 

maciço tem Jr entre 2,0 e 3,0, denotando baixa qualidade geotécnica do maciço sob 

este critério isolado. 
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Tabela 2: Critérios para determinação do Jr. 

 

A geotécnica também analisa as condições e competências mecânicas das rochas e 

solos, assim como os produtos intermediários do intemperismo e processos de 

decomposição dos terrenos rochosos. Na área de estudo ficam bem claras as 

características de alteração das rochas que ocorrem no local e pela cava são 

expostas. 

 

Figura 57: Caracterização geotécnica do litotipos de ocorrência na área do 

empreendimento. 
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- Grau de Decomposição/Alteração 

 

Tabela 3: Grau de alteração de rochas e solos. 

 

O grau de alteração das rochas confere dinâmicas erosivas particulares, percolação 

de água, competência a pressões litostáticas diferentes. Tais características 

colaboram para sugestão de remoção do material por questões de segurança nas 

frentes de lavra ou encostas e mesmo na escolha de frentes de lavra de acordo com o 

uso ou finalidade da mineração. 
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Grau de Resistência 

 

Tabela 4: definida pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (International 

Society for Rock Mechanics – ISRM, 1981), apresenta os graus de resistência da rocha sã 

até o solo residual, bem como as respectivas características de tais materiais 

observáveis em campo e as estimativas dos valores associados de sua resistência à 

compressão uniaxial/simples. 
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Verificamos que no interior da cava a rocha mostra ótimas condições geotécnicas 

atingindo, em sua predominância afloramentos de rocha Sã e Alta resistência. Já nas 

porções adjacentes, ainda que de rocha aflorante, o grau de intemperismo já começa 

a interferir no condicionamento geotécnico do maciço diminuindo o grau de resistência 

e aumentando, mesmo que insignificativamente, o grau de decomposição da rocha. 

Nas partes onde ocorrem solos as condições geotécnicas diminuem substancialmente, 

como pode ser visto no mapa geotécnico da área (Figura 58). 
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Figura 58: Mapa geotécnico da área de estudo. 
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Em função destes parâmetros assinalados acima, Barton et al, 1974, propõem uma 

classificação geomecânica “Boa” para o maciço rochoso em estudo. Os resultados, 

segundo o autor, apresentam-se satisfatórios para utilização nos cálculos de 

estabilidade de taludes. 

 

A fim de concluir as analises feitas sobre o maciço em estudo, utilizamos o sistema 

GSI (Geological Strength Index ou Índice de Resistência Geológica) que foi definido 

por Hoek (1994) com o objetivo de obter, a partir de reconhecimento de campo, 

parâmetros geomecânicos de maciços rochosos, além de estimativas da redução da 

resistência. Esse sistema é representado pela Tabela 5, na qual é identificada cada 

categoria de maciço rochoso. O GSI varia de 0 a 100 relacionando as propriedades da 

rocha intacta e do maciço rochoso. Para tal, considera a combinação de dois 

parâmetros geológicos fundamentais, a estrutura do maciço e as condições de suas 

descontinuidades. O GSI baseia-se no conceito de que a resistência de um maciço 

rochoso depende não só das propriedades da rocha intacta, mas também da liberdade 

que os blocos de rocha têm de deslizar ou girar sob diferentes condições de tensão.  

 

Neste contexto, correlacionando-se os resultados encontrados nos levantamentos de 

campo e parâmetros de classificação do Sistema GSI, proposto por Hoek (1994) 

obtemos o enquadramento do maciço com GSI entre 60 e 70, que aponta para a 

classificação do maciço como uma rocha fragmentada, bem intertravado e não 

perturbado, com superfícies (juntas-fraturas) manchadas, ligeiramente alteradas, 

ásperas, constituído por blocos formados por 3 ou 4 famílias de descontinuidades 

intersectantes, a qual aponta um intervalo para os parâmetros de coesão e ângulo de 

atrito do material, importantes nas definições de estabilidade do pacote rochoso. 
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Tabela 5: Critérios para determinação do sistema GSI, adaptado de Marinos, 2005. 
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Hidrossistemas (bacia de contribuição local e escoamento superficial) 

 

A análise dos sistemas hídricos superficiais foi realizada em três níveis: bacia de 

contribuição regional, bacias de contribuição local e bacias de contribuição das 

cavidades. 

a) Bacia de contribuição regional: corresponde à bacia hidrográfica do Rio Cedro; 

 

Figura 59: Ponte sobre o Rio Cedro, nível de base local a sul da área do 

empreendimento. 

 

A bacia do rio Cedro/MG esta localizada na região norte do estado de Minas Gerais, 

compreendendo os municípios de Montes Claros/MG e Coração de Jesus/MG (Figura 

60). 

 

A nascente encontra-se no distrito de Nova Esperança na comunidade de Buriti do 

Campo, a 40 km de Montes Claros/MG, na coordenada 16º 42’ 24.12”S e 44° 

01’24.12”W, e sua foz na coordenada 16º 39’ 51.843” S e 43° 50’ 59.124”W. A bacia 

apresenta uma área de 172 km² e o rio principal tem uma extensão de 25,6 km, 

apresentando ao longo de seu curso áreas de surgências e insurgências, desaguando 

a margem esquerda do rio Vieira/MG (Ministério do Exército, 1979). 

 

Segundo a classificação de Köppen, a região é do tipo Aw, caracterizada por um clima 

quente e com chuvas bastante concentradas no verão, ficando assim, meses sem 

chover. 
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Figura 60: Localização espacial da bacia do rio Cedro no estado de Minas Gerais 
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a) Bacias de contribuição local: representadas pelas sub-bacias dentro da Bacia 

do Rio Cedro a nível local (Figura 61), associadas aos compartimentos 

separados na área de estudo em função da topografia e feições geológicas e 

morfológicas do terreno local com nível de base representado pelo Rio Cedro; 

 

A principal sub-bacia local caracterizada é a denominada Sub-bacia 01 (Figura 61) 

incorpora a lavra e vertentes oeste e adjacências sendo possível compreender com 

clareza seus limites, composta de drenagens superficiais e cavidades. 

 

O alinhamento regional das serras sentido N-NE formam divisores de água 

perfeitamente visualizados na área. Estes alinhamentos estão indicados pelos eixos 

de dobramento descritos no capítulo Geologia. 

 

A Sub-bacia 2 (Figura 61) segue a mesma forma de definição que a primeira, mas com 

vergência das águas para sentido leste que acaba por culminar no nível de base a sul 

da área estudada, Rio Cedro também (Figura 60). 
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Figura 61: Mapa de sub-bacias compreendidas no local do empreendimento. 
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b) Bacias de contribuição das cavidades: microbacias (Figura 62) associadas às 

cavidades e drenagens naturais de escoamento de águas superficiais, que 

representam divisores de água confluentes no nível de base local. 

Documentar as cavidades naturais prospectadas e prioriza-las é objeto deste trabalho, 

neste sentido buscamos individualizar e compreender a área representativa das 

microbacias de contribuição das cavidades. 

 

Na Sub-bacia 01, foram individualizadas cinco microbacias denominadas B1-A até B1-

E. 

 

Já a Sub-bacia 02, foi seccionada em quatro microbacias: a B2-A até B2-D. 

As referidas subdivisões que caracterizam as microbacias de contribuição das 

cavidades estão representadas na Figura 62. O restante das áreas e sub-bacias não 

foi subdividido porque não possuem cavidades ou não têm influência nas cavidades 

levantadas. 
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Figura 62: Mapa de Microbacias de Contribuição das Cavidades, linhas e sentidos de 

fluxo. 
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Desta forma como a água é o principal agente modelador do relevo cárstico, pois é 

através dela que ocorre a dissoluçao do carbonáto de cálcio. Ela também é 

responsável por modelar as os espeleotemas e demais  depósitos químicos, como 

pisos ou brechas estalagmíticas. Além disto é fundamental para a manutenção do 

equilíbrio ecológico endocarstico. 

Portanto, deverá ser garantida a preservação da microbacia que alimenta a cavidade 

com recursos hícricos, especialmente, a região situada a montante da mesma, ou 

seja, sua zona de recarga e desta maneira se garantirá que a caverna continuará 

ativa. 

 

Suscetibilidade à erosão 

 

Considerando o posicionamento das cavidades, em sua grande maioria situadas na 

meia encosta ou topo de morro, pode-se dizer que as mesmas posicionam-se em 

faixas de terreno onde ocorem poucas perdas de solos com valores próximos de zero. 

 

Nas porções mais elevadas do terreno, o solo sustenta uma mata nativa com árvores 

de grande porte, arbustos e cactáceas que retem as perdas de solo e ainda 

contribuem com serrapilhira em abundância que o recobre. 

  

As vertentes do morro seriam as áreas com maior potencial de perda de solo, contudo, 

especialmente na porção leste do mesmo, a vegetação arbórea/arbustiva contribui 

para a sustentação do solo, bem como, ocorrem afloramentos desnudos e desprovidos 

de solo. 

 

As áreas com maior potencial de perda de solo, correspondem as porções mais 

baixas, recobertas por pastagens, por onde há trânsito de gado, que favoreçe à 

desagregação do mesmo, mas que não atinge percentuais significativos. 

 

Porém as áreas já impactadas pela mineração, correspondem aos locais onde ocorre 

a maior perda de solo, principalmente pela remoção da cobertura vegetal e 

movimentação do solo para abertura da lavra. No entanto esta situação ocorre apenas 

na porção sul da área estudada. 
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Mapa 6: Mapa de Declividade do Terreno.
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Risco Geotécnico das Cavidades 

 

Na maioria das áreas cársticas onde os afloramentos se encontram expoostos às 

intempéries, as feições morfológicas também tendem a ser razoavelmente 

desenvolvidas, obviamente observando o tipo climático da região. 

 

Como o maçico estudado assume a forma de um morro com encostas suaves, mas 

ingremes, as feições cársticas se encontram mais desenvolvidas a partir da meia 

encosta para o topo do mesmo, pois nestas porções a rocha se encontra exposta, ou 

coberta por uma camada fina de solo. 

 

A morfologia atual foi esculpida pela dissolução e controlada pela percolação de águas 

de chuva, que caem sobre o maciço fraturado, originando dolinas, diáclases e 

cavidades a partir do alargamento das descontinuidades com posterior atuação do 

processo de incasão. 

 

A avaliação das condições geotécnicas das cavidades levou em consideração as 

observações de campo, no tocante à presença/ausência de queda/instabilidade de 

blocos/matacos, processos dissolutivos e erosivos ativos, tendo em vista inclusive a 

própria segurança e manutenção da integridade física da equipe técnica. 

 

Após a realização da etapa de campo foi possível perceber que as cavidades que 

possuem "potencial" risco geotécnico são: 

 CAV 24 - A maior cavidade identificada na área estudada, apresenta grandes 

matacõess e blocos caídos em seu interior. Os mesmos podem ser observados 

no salão de entrada, bem como, no fundo da cavidade, que é formado por uma 

dolina de abatimento, cujo terreno em função da ocorrência desta feição, vem 

se abatendo. Por causa desta dolina, a cavidade possui duas entradas, uma 

delas situa-se no nível superior. 

 

Na parte final da cavidade pode ser observada uma espessa camada de 

sedimento que soterra calhaus e blocos. 

 

No seu nível superior podem ser observados grandes escorrimentos que se 
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abateram do teto da cavidade, contudo, não foram observados vestígios de 

desplacamantos ou abatimentos recentes. 

 

O risco geotécnico específico nesta cavidade é o desplacamento do teto 

(Figura 63), processo natural na formação de cavernas em calcários. Um fator 

que contribui naturalmente, para estes eventos de descolamento e/ou colapso 

do teto em blocos é o descolamento do acamamento original sedimentar da 

rocha por ocasião da percolação de água nestes espaços. O acamamento está 

disposto horizontalmente e torna-se vulnerável à medida que vão sendo 

abertos os vãos entre teto e piso da cavidade. Se de um lado a solubilidade do 

calcário contribui para o avanço natural destes condutos, por outro lado a 

precipitação contribui para a cimentação destas estruturas, preservando assim 

o desenvolvimento natural como ocorre nos calcários, quase que em geral. 

 

Figura 63: disposição de blocos planares abatidos do teto da CAV 24. 
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Figura 64: disposição estrutural de formação da CAV 24, segundo planos de 

fraturamento. 

 
 

 CAV OCM 45 - Esta cavidade possui uma grande quantidade de calhaus e 

blocos colmatados por matriz carbonática, que os cimentou, conferindo certa 

estabilidade aos mesmos, mas sem cessar os fenômenos de formação e 

avanço da caverna.  

 

Esta caverna é um exemplo de cavidade formada com a participação decisiva 

do fraturamento do maciço. 

 

São duas fraturas que se interceptam e com o tempo e percolação de água 

foram sendo abertas, ocasionando uma espécie de brecha calcítica, onde 

clastos e fragmentos angulosos se acomodaram e foram cimentados pelos 

próprios produtos da dissolução natural do calcário acima deles. 

 

É possível observar os clastos suspensos e cimentados no teto da caverna 

(Figura 65) logo na entrada da mesma e mais a frente grandes feições de 

dissolução selando os condutos junto aos fragmentos caídos por gravidade nas 

F4 

F1 
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fendas (Figura 65). 

 

 

Figura 65: disposição de blocos colmatados entre as paredes da fratura e cimentados 

por matriz calcítica no teto da CAV COM 45. 

 

 

Aparentemente, podemos constatar que não foram observados vestígios de 

desplacamentos, basculamento ou queda de blocos recentes nesta cavidade. 

 

 

 CAV'S OCM 61 A e OCM 61 B - Como estas cavidades se encontram em uma 

área que corresponde à face esposta do maciço, onde também ocorrem 

diàclases e "depósito de talus", ou seja, local onde ocorrem matacos gigantes e 

blosos empilhados (Foto 76), podem ser observados blocos com risco de 

queda, mas sem nenhum risco para visitantes eventuais. 
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Foto 76: Diáclases, matacos e blocos presentes na entrada das cavidades OCM 61 a e 

OCM 61 B. 

 

As demais cavidades não apresentam riscos geotécnicos evidentes. 
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Avaliação das Vibrações Geradas pelas Detonações 

 

A empresa CROS Mineração LTDA, que atua no ramo de mineração e produção de 

agregados para construção civil e agricultura realizouno dia 23 de Novembro de 2015 

Avaliação Sismográfica de Detonações, executada pela empresa Sequência 

Engenharia (O relatório completo é apresentado no Anexo 4 deste documento), 

realizadas no maciço próximo às cavidades OCM 14 e OCM 61 A. 

 

Objetivo 

Segundo o referido relatório, o trabalho teve por objetivo, avaliar através de 

monitoramento com sismográfo de engenharia, o nível de vibrações do terreno nas 

cavidades OCM 14 e OCM 61 A, tendo como fonte das vibrações a detonação de 

bancadas da CROS MINERAÇÃO LTDA. 

 

Além disso, correlacionou os valores de vibração medidos com os parâmetros de 

plano-de-fogo utilizados, visando a melhor adequação dos mesmos de forma a 

proteger a integridade física das cavidades. 

 

Metodologia 

A metodologia empregada seguiu os parâmetros estabelecidos na Norma ABNT-NBR 

9653 de 2005. Além disso, foram utilizados documentos do sistema de gestão internos 

da empresa Sequência Engenharia (Anexo 4). 

 

Conceituação dos Impactos Gerados pelo Desmonte de Rocha 

As medições de vibrações do terreno, geradas por atividades que utilizam explosivos 

como, por exemplo, desmontes de rocha, implosões de edifícios, abertura de túneis e 

estradas, detonações em pedreiras, são realizadas para avaliar os efeitos das 

mesmas nas construções civis e também para verificar o incômodo gerado nas 

pessoas que vivem na vizinhança. 

 

Os equipamentos utilizados, denominados sismográfos de engenharia, registram o 

nível da vibração do terreno, medindo a velocidade e a frequência de vibração de 

partícula, que são os parâmetros mais aceitos na avaliação de probabilidade de danos 

em construções civis. A intensidade da vibração gerada é função de fatores como a 
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distância entre o ponto de detonação e o ponto de captação, tipo de terreno, 

topografia, carga máxima por espera, tempo de retardo entre cargas, geometria o 

plano de fogo, razão de carregamento e tipo de explosivo. 

o monitoramento das vibrações normalmente é realizado quando são identificados 

possíveis problemas ambientais com comunidades vizinhas ao empreendimento ou 

para prevení-los. Nesses casos, as maiores preocupações são relação aos valores de 

velocidade e de frequência de vibração e da pressão acústica, os quais devem ser 

confrontados com os limites estabelecidos pelas normas vigentes. 

 

Além das vibrações do terreno e da pressão acústica, existe um terceiro impacto 

ambiental causado pelos desmontes de rocha com explosivos que é o ultralançamento 

de fragmentos de rocha ejetados da área de desmonte. 

 

Parâmetros de Medição 

a) Velocidade de vibração de partícula - Vp 

 

Nos locais situados no entorno da área da detonação, a energia transmitida ao amciço 

rochoso é pressentida na forma de uma vibração do terreno, que corresponde à 

passagem, através dos materiais, de ondas sismícas cuja frente se localiza 

radialmente a partir do ponto de detonação. Estas ondas produzem um movimento de 

partículas nos materiais. 

 

Os parâmetros de medição da vibração mais utilizados compreendem a velocidade, a 

aceleração e o deslocamento da partícula no terreno, juntamente com sua respectiva 

frequência. 

 

As vibraçõesdo terreno são medidas através de Velocidade de Vibração de Particula 

de Pico (Vp) expresso em mm/s. Este número é o valor máximo instantâneo da 

velocidade de uma partícula em um ponto durante um determinado intervalo de tempo, 

considerado como sendo o maior valor dentre os valores de pico das componentes de 

velocidade de vibração de partícula para o mesmo intervalo de tempo. É este valor 

que se utiliza para avaliar o potencial de danos das vibrações. Por sua vez, o Pico da 

Componente de Velocidade de Vibração de Partícula é o máximo valor de qualquer 

uma das três componentes ortogonais de velocidade de vibração de partícula medida 

durante um dado intervalo de tempo. 
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Enquanto que uma perturbação ocasionada por uma fonte de vibrações se propaga a 

partir de desta com uma dada velocidade de onda, as partículas do terreno oscilam 

com uma velocidade de partícula variável. Em qualquer ponto ao longo do percurso, o 

movimento pode ser definido em termos de três componentes mutuamente 

perpendiculares (geralmente transversal, vertical e longitudinal ou radial). Para garantir 

que a velocidade de vibração de partícula de pico seja medida corretamente, as três 

compenentes devem ser medidas simultaneamente. 

 

O movimento do terreno está condicionado às características das ondas sismícas, 

assim como às características do meio. Modelos de ondas elásticas utilizam um 

conjunto de diversos tipos de ondas para interpretar o movimento de partícula ao redor 

do seu ponto de repouso, mas essas análises matemáticas são complexas demais e 

impossíveis de serem utéis na maioria dos casos práticos de monitoramento 

ambiental. A alternativa é o uso de modelos empíricos. Relacionando velocodade de 

vibração de partícula com a distância e a carga explosiva máxima por espera, DEVINE 

et al. (1966) e outros autores desenvolveram as equações (1 e 2), denominadas de 

equações de propagação, cuja forma é, atualmente, a mais utilizada na previsão de 

possíveis danos estruturais: 

 

Onde: 

Vp              Velocidade de Vibração de partícula, expressa em mm/s; 

D                Ditância entre a fonte e o ponto de captação, expressa em metros; 

Q                Carga explosiva máxima por espera, expressa em quilogramas; 

ke b                São coeficientes numéricos dependentes da geometria do plano de fogo 

e das características dop terreno, sendo determinados estatisticamente. 

 

A expressão (D /  Q) é chamada de DE ou distância escalonada e é usada por alguns 
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autores e órgãos norte-americanos como uma forma de se estimar a possibilidade de 

ocorrência de danos em uma detonação. Considera-se, assim, que uma detonação 

seria segura se: 

 

A correta determinação dos coeficientes das equações anteriores para um certo local, 

só é possível através da realização de testes acompanhados de medições 

sismográficas. 

 

b) Componentes da Velocidade de Vibração de Partícula 

 

Longitudinal (VL) 

 

É a componente do movimento da partícula na direção definida pelos pontos de 

detonação e captação. 

 

Vertical (VV) 

 

É a componente do movimento perpendicular ao plano definido pela componente 

longitudinal no plano horizontal. 

 

Transversal (VT) 

 

É a componente do movimento perpendicular ao plano definido pelas componentes L 

e V. 

 

Resultante (VR) 

 

Representa o real movimento que a partícula faz no espaço, sendo a soma vetorial 

das componentes Transversal (VT), Vertical (VV) e Longitudinal (VL). Ela é calculada 

pela seguinte expressão, em cada instante: 

 

VR = [ (VT)2 + (VV)2 + (VL)2 ]0,5 
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c) Aceleração de partícula 

 

A taxa de alteração temporal da velocidade de partícula, expressa em mm/s2. 

 

d) Frequência predominante 

 

A onda vibratória é um sinal transiente. Existem amplitudes diferentes de zero, 

relativas a determinadas frequências, que são inexistentes sob o ponto de vista da 

resposta estrutural, mas que devem estar presentes para reproduzir corretamente a 

onda verdadeira. Não há frequência única que descreva a vibração na sua totalidade, 

sendo a Análise de Fourier (através da FFT) a mais usada para decompor o sinal em 

um espectro de frequências. Se uma das frequências for escolhida como frequência 

dominante em relação às demais, pode se realizar uma avaliação equivocada do 

potencial de dano ou incômodo. Para se evitar este tipo de problema e simplificar os 

cálculos, usa-se como parâmetro de medição da frequência das vibrações a chamada 

"Zero-crossing Frequency". 

 

Os desmontes de rocha por explosivos apresentam vibração complexa, com 

sobreposição de ondas, tendo-se, portanto, diversas frequências associadas aos 

diversos componentes. No entanto, estas frequências são normalmente elevadas e de 

curta duração, o que faz com que os atuais sismógrafos de engenharia, em geral, 

possam ser utilizados para o monitoramento da maioria dos eventos. A frequência 

predominante com a velocidade de partícula, se a estrutura corre algum risco de sofrer 

danos associados a um evento desta magnitude em função da possibilidade de 

ocorrência do fenômeno de ressonância, provocado pela coincidência da frequência 

predominante do evento com a frequência natural ou própria da estrutura. 

 

e) Pressão acústica  

 

Na pressão acústica, o que se tem é a propagação de uma onda elástica no ar, onde 

as partículas deste vibram em torno de uma posição de equilíbrio. Durante a 

passagem da onda aérea as partículas de oscilam ao redor da posição de equilíbrio. 

 

Algumas vezes se utiliza o termo “ sopro de ar” para designar este fenômeno, mas 

esta terminologia e conceitualmente errada. Num sopro é o ar que se desloca tal qual 
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numa rajada de vento, o que muito diferente da passagem de uma onda elástica. 

 

A pressão acústica pode ter sua energia distribuída ao longo do espectro de 

frequências de muitos modos. A  parte que estiver entre 20 Hz e 20.000 Hz é audível e 

se denomina de som ( se agradável ) ou ruído ( se desagradável). As frequências 

abaixo de 20 Hz ou acima de 20.000 Hz são denominadas respectivamente de infra- 

sons e ultra- sons. 

 

O ruído é um som desagradável, definido segundo algum critério humano. A norma 

brasileira define ruídos contínuos, intermitentes e impulsivos. O ruído impulsivo é 

aquele cujo pico energético dura menos de 1 segundo e está separado do próximo 

pico em mais de 1 segundo. O ruído contínuo é o que não é impulsivo. 

 

Assim, uma detonação gera uma pressão acústica com parte não audível e parte 

audível podendo, na parte audível, ter-se um ruído impulsivo. Dependendo do tempo e 

quantidade de retardos, pode-se ter uma detonação que não seja impulsiva, por 

prolongar-se por mais de 1 segundo. 

 

Detonações primárias tendem a gerar  mais energia nas frequências mais baixas, 

enquanto que detonações secundarias tendem a gerar energia distribuída em 

frequências um pouco mais altas, em virtude do menor grau de confinamento da carga 

explosiva. 

 

A certa distância da detonação, uma grande porção da energia acústica pode estar na 

faixa de infra- som, que apesar  de não poder ser ouvida gera efeitos secundários nas 

estruturas como o vibrar de janelas e portas. A ausência de som audível pode fazer 

com que estes efeitos causem surpresa ou alarme nas pessoas, mesmo estando a 

pressão acústica razoavelmente baixa, frequentemente confundindo esse tipo de 

fenômeno com o da vibração transmitida pelo terreno. 

 

A principal causa de ruídos no plano de fogo é o uso  do cordel detonante na 

amarração superficial. Outras fontes geradoras de pressão acústica importantes são: o 

escape de gases em alta velocidade pelo tampão e pelas fendas na rocha e a 

movimentação da face de banco que desloca o volume de ar à sua frente. 
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f) Ultralançamento 

 

Considera-se que ocorreu o ultralançamento, quando fragmentos oriundos da 

detonação são arremessados a uma grande distancia da área de lançamento normal 

da pilha de material detonado. 

 

A ocorrência do ultralançamento é extremamente indesejável, pois os seus efeitos 

representam grande perigo tanto para as estruturas quanto para as pessoas  que 

habitam as áreas vizinhas. As principais causas do ultralançamento são: comprimento 

do tampão insuficiente; afastamento reduzido da primeira linha à face do banco e 

excesso de carga no furo devido ao preenchimento excessivo de vazios como 

cavernas e fraturas abertas. 

 

Limites estabelecidos na  norma ABNT- NBR 9653/2005 

 

Velocidade de Vibração de Partícula de Pico (Vp)  

 

Os riscos de ocorrência de danos induzidos por vibrações de terreno devem ser 

avaliados levando-se em consideração a magnitude e a frequência de vibração de 

partícula. 

 

Os limites para a velocidade de vibração de partículas de pico acima dos quais podem 

ocorrer danos induzidos por vibrações do terreno são apresentados numericamente na 

Tabela 6 e graficamente na Figura 66. 

 

Tabela 6: Limite de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de frequência. 
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Figura 66: Representação gráfica dos limites de velocidade de vibração de partícula de 

pico por faixa de frequência. 

Pressão Acústica  

 

A pressão acústica, medida, além da área de operação não deverá untrapassar o valor 

de 100 Pa, o que corresponde a uma pressão acústica de 134 dBL de pico. 

 

Ultralançamento 

 

O ultralançamento não deve ocorrer além da área de operação do empreendimento, 

respeitadas as normas internas de segurança referentes à operação de desmonte. 

 

Define-se como área de operação da mina, a união da área de licenciamento 

ambiental mais a área de propriedade da empresa de mineração. 

 

Limites Estabelecidos na NRM 16 

 

O departamento Nacional da Produção Mineral- DNPM editou normas próprias para as 

operações minerais as chamadas NRM- Normas Reguladoras de Mineração. 

 

A NRM- 16- Operações com Explosivos e Acessórios cita, no seu item 16.4.14, que “ 
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O monitoramento de vibrações no solo e o ruído no ar decorrentes de detonações 

deve ser realizado nas obras civis próximas ao local de detonação e manter-se dentro 

dos seguintes limites máximos:  

 

a) velocidade de vibração de partículas: 15mm/s – componente vertical; e 

b) sobrepressão sonora: 134 dB (A) ( centro e trinta e quatro decibéis). 

 

Outros Critérios de Avaliação de Danos Gerados por Vibrações em Cavernas 

 

A norma ABNT NBR 9653 é a única norma brasileira que estabelece critérios para se 

correlacionarem valores de vibração com danos estruturais. Porém, esta norma foi 

elaborada visando a avaliação de danos em estruturas civis (residência, prédios, 

pontes, etc). Para o caso de cavidades, onde os espeleotemas presentes são 

robustos, ou até mesmo no caso de cavernas sem espeleotemas significativos, a 

norma NBR 9653 é perfeitamente aplicável, pois tais estruturas apresentam uma 

resistência superior ou pelo menos similar àquela de uma residência típica. 

 

Em alguns estudos desenvolvidos nos EUA foram monitoradas detonações tanto de 

algumas trincheiras para abertura de rodovias próximas as grutas abertas à visitação, 

quando para a abertura de um poço executado diretamente no teto de uma caverna, 

cuja a entrada principal havia sido obstruída (Bowles et al., 2003, Kirkbride et al., 1997, 

Nicholas et al., 1994). Nessas oportunidades, foram instalados sismógrafos ao lado de 

espeleotemas bastantes sensíveis, tendo-se registrados níveis de velocidade de 

vibração de partículas de até 20mm/s sem que fossem verificados danos a estas 

estruturas. 

 

Pontos de Monitoramento  

 

Durante o dia 23 de novembro de 2015 foram monitorados 2 (duas) cavidades OCM 

14- CAV SUPRAM e OCM 61 A – CAV SUPRAM. 

 

As coordenadas médias dos desmontes monitorados estão apresentadas na TAB. 4 

abaixo. As posições das frentes detonadas e dos pontos de monitoramento são 

mostradas na Figura 67 e foram marcadas através do levantamento das coordenadas 

UTM do local do fogo com a utilização de um aparelho GPS da marca Garmin modelo 
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GPS map 62sc, com erro de posicionamento horizontal máximo de 6m. 

 

Figura 67: Croquis dos desmontes em relação às cavidades. (Fonte: Relatório de 

Monitoramento Sismográfico) 

Os fogos foram armados nas Coordenadas UTM (DATUM WGS 84) listadas abaixo: 

 Desmonte 1 - 617691/8158134 

 Desmonte 2 - 617699/8158042 

 

Fixação dos Aparelhos 

 

Os geofones foram afixados diretamente sobre a rocha com a utilização de gesso, 

corretamente nivelados e orientados na direção do desmonte. 

 

Equipamentos e Software 

 

Os aparelhos utilizados nas medições foram dois sismógrafos de engenharia modelo 

MiniMate Plus série III, do fabricante canadense INSTANTEL INC. 

 

Durante o período de monitoramento das detonações, os sismográfos foram regulados 

para dispsrarem a partir de velocidades de vibração de partícula acima de 0,35 mm/s. 

 

Para a análise e apresentação dos sismogramas foi utilizado o software BLASTWARE 

10.74 do fabricante canadense INSTANTEL INC.. A análise levou em consideração os 

resultados de vibração do terreno, correlacionando-os com a craga máxima por espera 

e as distâncias aos pontos de medição. 
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Resultados das Medições 

 

A tabela 7 apresenta um resumo dos dados obtidos no monitoramento das detonações 

realizadas no dia 23 de Novembro de 2015 (Relatório de monitoramento, Anexo 4) 

 

Tabela 7: Resultados obtidos nas medições sismográficas. 

 
Figura 68: Comparação dos resultados de Velocidade de Vibração obtidos com os 

limites da Norma ABNT NBR 9653/2005. 

 

 

 

 

 

 

Informações Complementares e Método de Carregamento Utilizado no Desmonte 

 

Os parâmetros do plano de fogo 1, são apresentados nas figuras 69, 70 e 71 abaixo: 
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Figura 69: Parâmetros de carregamento do plano de fogo 1. 
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Figura 70: Índices de carregamento e frente de lavra desmontada. 
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Figura 71: Esquema de ligação e Carga Máxima por Espera do fogo 1. 

 

Os parâmetros do plano de fogo 2, são apresentados nas figuras 72, 73 e 74, abaixo: 
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Figura 72: Parâmetros de carregamento do plano de fogo 2. 
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Figura 73: Índices de carregamento e frente de lavra desmontada. 
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Figura 74: Esquema de ligação e Carga Máxima por Espera do fogo 2. 

 
Carregamento 

 

Os desmontes monitorados foram carregados da seguinte forma (Relatório de 

Monitoramento Sismográfico, Anexo 4): 

 Como carga de fundo utilizaram-se 4 cartuchos de emulsão NP-Gel (EMEX) de 

dimensão 2" X 24", escorvados com cordel detonante NP-10. Na carga de 

coluna utilizou-se granulado Dinpron, sendo o tampão (2,0m de comprimento) 

preenchido com pó de perfuração. 

 Na ligação superficial dos furos utilizou-se cordel detonante NP-10. No 

sequenciamento dos desmontes (ligação entre linhas) foram utilizados retardos 

de cordel de 25 milisegundos (ms). Os fogos foram iniciados com Mantopin de 

1,2 m de comprimento. 
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Análise dos Valores de Velocidade de Vibração de Partícula 

 

As distâncias de monitoramento variaram de um mínimo de 280 m para a "Cavidade 

OCM 61 A", (Fogo 2) a um máximo de 469 m para a "Cavidade OCM 14" (Fogo 1). 

 

A Carga Máxima por Espera detonada foi igual a 347 Kg no desmonte 2. 

 

Em relação aos valores de vibração registrados nas cavidades, o maior valor de 

Velocidade de Vibração de Partícula de Pico monitorado foi de 2,97 mm/s com uma 

frequência associada de 26,0 Hz registrada na "Cavidade OCM 14" (Fogo 2). 

 

A Figura 68 apresenta uma comparação entre os valores de velocidade de vibração de 

partícula registrados e os limites permitidos pela norma ABNT 9653/2005. Analisando-

se este gráfico pode-se notar que todos os valores registrados nas cavidades foram 

inferiores a 3 mm/s. Para a faixa de frequência associada ao maior valor de vibração 

registrado, que foi de 26,0 Hz, o valor máximo admitido pela norma da ABNT seria de 

33,4 mm/s. Dessa forma, considera-se que o valor de Velocidade de Vibração de 

Partícula máximo registrado de 2,97 mm/s é 91,1% menor do que o limite máximo 

admitido pela ABNT. 

 

Conclusão 

 

No dia 23 de Novembro de 2015 foram monitorados dois desmontes (Relatório de 

Monitoramento Sismográfico, Anexo 4) de rocha realizados pela CROS Mineração, em 

dois pontos de captação distintos, totalizando quatro amostras. Os pontos de 

monitoramento foram as cavidades OCM 14 e OCM 61 A. 

 

O maior valor de velocidade de vibração de partícula de pico gerado pela detonação e 

registrado nas cavidades foi de 2,97 mm/s, com uma frequência associada de 26,0 

Hz. O Relatório de Monitoramento Sismográfico contido no Anexo 4, afirma que como 

as cavidades não possuem espeleotemas sensíveis, pode-se utilizar como critério de 

preservação da sua integridade física os limites na norma NBR 9653/2005. Para a 

faixa de frequência associada ao pico da vibração (26,0 Hz) o limite máximo admitido 

pela norma é igual à 33,4 mm/s. Ainda segundo o referido relatório, este valor é 

91,11% inferior ao limite da norma. 
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Sendo assim o citado relatório afirma que desmontes que possuam as mesmas 

características de projeto, isto é, altura da bancada, número de furos, malha e razões 

de carga semelhantes, consequentemente não afetam a integridade física das grutas 

vizinhas ao empreendimento. 

 

Contudo o citado relatório é claro ao afirmar que caso haja alteração nos parâmetros 

do plano de fogo, quer seja pelo aumento do tamanhodos desmontes (aumentando, 

por exemplo, o número de furos e profundidade) ou os parâmetros do plano de fogo 

(razão de carga, malha, inclinação, comprimento do tampão, distância inferiores a 280 

m, etc.) um novo estudo deverá ser realizado para verificar se os valores de vibração 

permanecerão dentro dos limites da norma brasileira.   
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Figura 75: Relatório de Monitoramento Sismográfico CAV OCM 14 - Fogo 1. 
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Figura 76: Relatório de Monitoramento Sismográfico CAV OCM 14 - Fogo 2. 
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Figura 77: Relatório de Monitoramento Sismográfico CAV OCM 61 A e B - Fogo 1. 
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Figura 78: Relatório de Monitoramento Sismográfico CAV OCM 61 A e B - Fogo 2. 
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9 AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DO MEIO BIÓTICOS DAS CAVIDADES 

ESTUDADAS 

 

O presente estudo se refere à apresentação dos dados obtidos para caracterização 

dos elementos bióticos, que integram o estudo para definição das áreas de influência 

sobre o patrimônio espeleológico do DNPM 830.108/1992, em Montes Claros - MG.  

A área de estudo é de propriedade da empresa CROS Mineração, sendo esta 

responsável pelas cavidades objeto do relatório. O estudo contemplou 31 cavidades.  

O trabalho desenvolvido teve como objetivo analisar o meio biótico das cavernas, 

caracterizando o ambiente como um todo e avaliar a conectividade subterrânea das 

cavidades, compreendendo qual a conectividade subterrânea e com quais outras 

macrocavidades as cavernas em questão se conectam. Desta forma foi realizado um 

censo da fauna cavernícola, e avaliadas as condições de luminosidade e substratos 

orgânicos, assim como as características de cada cavidade a fim de fazer uma 

sugestão preliminar da área necessária para aporte de nutrientes e a manutenção do 

abastecimento trófico, considerando os agentes de aporte de recursos. 

Quando se diz respeito à área mínima de entorno necessária para a preservação da 

integridade física e biológica de uma cavidade natural subterrânea, uma série de 

características deve ser levada em consideração para promover uma real preservação 

de seus elementos bióticos e abióticos. Muitas vezes cavidades são encontradas em 

áreas de interesses de atividade minerária, e dependendo do posicionamento de tais 

cavernas, estas podem interferir com o funcionamento da mina, afetando a localização 

de estradas, dutos, correias transportadoras, etc.  

A legislação ambiental, Portaria IBAMA 887 de 15 de julho de 1990 e Resolução 

CONAMA 347 de 10 de setembro de 2004, discorrem sobre o entorno de proteção de 

cavidades naturais. Ambas possuem enfoque semelhante, sendo que a Resolução 

CONAMA, mais recente, ao se referir ao licenciamento ambiental em áreas com 

cavidades naturais (artigo 4º), determina que:   

“art.2º da Resolução da CONAMA nº347/2004, a área de influência é definida como 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”.  
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§ 2o A área de influência sobre o patrimônio espeleológico será definida 

pelo órgão ambiental competente que poderá, para tanto, exigir estudos 

específicos, às expensas do empreendedor.   

§ 3o Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, a área de 

influência das cavidades naturais subterrâneas será a projeção 

horizontal da caverna acrescida de um entorno de duzentos e cinquenta 

metros, em forma de poligonal convexa.  

A definição de 250 metros para o perímetro de proteção das cavidades possui caráter 

provisório na legislação brasileira e constitui uma estimativa arbitrária, já que essa 

delimitação demanda estudos específicos para cada cavidade (FERREIRA et al., 

2011). Não existem justificativas técnicas sobre esse raio definido, uma vez que cada 

cavidade possui suas peculiaridades e dependendo de suas características, esses 

raios podem sofrer alterações tanto para mais quanto para menos. Esse limite mínimo 

de 250 metros pode estar relacionado aos estudos do pesquisador alemão Richard 

Krone (1861-1917), quando encarregado pelo governo do Estado de São Paulo para 

efetuar compra de cavernas na região do vale do rio Ribeira (sudoeste de São Paulo). 

Na escritura de compra das cavernas, consta que à área da caverna devem ser 

acrescidos 250 metros de cada lado do percurso interno da caverna e 500 metros de 

raio a partir da entrada (ESTADO DE SÃO PAULO, 1910).   

Portanto, estudos específicos sobre o perímetro de proteção dessas feições 

endocársticas são fundamentais para embasar a determinação dos valores mínimos 

reais, devendo ser específicos para cada caso de estudo. 

Flora 

 

A região de Montes Claros está inserida no domínio florístico dos cerrados, com a 

ocorrência de florestas estacionais deciduais (matas secas) e influência do domínio 

das caatingas. Ao longo do percurso entre a cidade de Montes Claros e a área 

descrita, essas diferentes manifestações da flora são nítidas: remanescentes de 

cerrado, matas secas sobre afloramentos calcários com suas paineiras barrigudas, 

aroeiras e angicos; além de espécies indicadoras da proximidade das caatingas (a 

leste do município) como o pau preto e a invasora algodão-de-seda ao longo das 

estradas. As caatingas penetram pelos vales do rio Verde Grande, um dos principais 

afluentes da margem direita do São Francisco (RIZZINI,1979). 
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A ação antrópica contínua e intensa, expressa no corte raso da vegetação para a 

instalação da pecuária, utilização do fogo para o manejo agrícola e retirada seletiva de 

madeiras, promoveu drásticas transformações da paisagem regional. O uso e 

modificações da vegetação regional teve início com o desenvolvimento da pecuária 

bovina extensiva de corte, introduzida no final do século XVII. Os ambientes naturais 

foram gradualmente transformados em pastagens de capim-colonião. Há cerca de 

duas décadas, a exploração minerária vem se intensificando, especialmente a 

exploração de calcário e argila, sendo o primeiro minério explorado em porções mais 

altas do relevo, enquanto o segundo abrange áreas de várzea. 

 

Hoje predominam pastos e vegetação em regeneração como capoeiras baixas que 

reúnem espécies florestais e do cerrado. Desmatamentos para a formação de 

pastagens são feitos ainda hoje, enquanto a extração de madeiras se dá de forma 

difusa e ocasional. Algumas das árvores ainda utilizadas são a sucupira (Bowdichia 

virgilioides), o vinhático (Plathymenia reticulata), o pau preto (Schinopsis brasiliensis), 

aroeira (Myracrodruon urundeuva), angicos (Anadenanthera sp) e o pau-d’óleo 

(Copaifera langsdorffii). 

 

A região é visivelmente muito seca e a vegetação associada a áreas úmidas ocorre 

sob a forma de faixas arbóreas ao longo de cursos d’água nem sempre perenes, 

pequenos brejos (alguns dos quais formados em açudes) e pequenas áreas de relevo 

plano periodicamente inundado, com campos hidromórficos. Tais áreas úmidas são 

intensamente utilizadas para o gado, e coincidem com os locais onde ocorre a argila a 

ser explorada. 

 

A caracterização da flora existente da mineração Cros foi feita com base em dados 

secundários oficiais. O Inventário Florestal da Flora Nativa e Plantada de MG 

(SCOLFORO & CARVALO, 2006) foi utilizado por ser importante fonte de informação 

para descrever os aspectos da flora para o estado de MG.  

 

A Área do projeto apresenta sua cobertura vegetal com informações do Inventário 

Florestal – MG (2006) e é predominantemente ocupada pelo tipo de vegetação 

Cerrado (com 31,91% da área), Floresta Estacional decidual Montana (com 13,9% da 

área), e manchas de Campo cerrado (com 10,15% da área) e outros que representam 
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as áreas de uso antrópico agrossilvipastoris, mineração e estradas (com 44,04% da 

área), conforme apresentado na Tabela 8  e Figura 79 abaixo. 

 

Fitofisionomia  Área(ha)  Porcentagem(%) 

Floresta estacional decidual Montana 69,48 13,9 

Cerrado  159,55 31,91 

Campo cerrado  50,76 10,15 

Outros  220,23 44,04 

Tabela 8: Fisionomia florestal (fonte: Inventario Florestal de Minas Gerais 2006) 

 

Figura 79: Mapeamento da Cobertura vegetal (fonte: Inventario Florestal de Minas Gerais 2006) 
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Caracterização Bioespeleológica 

 

O ambiente cavernícola pode ser caracterizado por apresentar uma tendência à 

estabilidade ambiental e pela ausência permanente de luz em alguns pontos (Howarth, 

1983; Poulson & White, 1969; Barr, 1967). Como a luminosidade é um fator limitante 

no interior da caverna, esse ambiente pode ser dividido em três categorias: (i) zona 

eufótica ou de entrada: região caracterizada pela incidência direta de luz próxima à 

entrada da caverna; (ii) zona disfótica ou de penumbra: região que recebe luz 

indiretamente; e (iii) zona afótica: região com completa ausência de luz (Poulson & 

White, 1969; Barr, 1968; Vandel, 1964). Organismos que possuem maior tolerância à 

luz podem ser encontrados nas zonas próximas à entrada, já organismos com maior 

sensibilidade à luz podem ser encontrados em locais mais profundos (Culver & Pipan, 

2010).  

A ausência de luz em algumas zonas das cavernas faz com que organismos 

fotossintetizantes não se estabeleçam nesses locais (Gomes et al., 2000). Dessa 

forma, a fonte de recursos na maioria dos sistemas cavernícolas é quase 

exclusivamente, importada do meio externo (Barr, 1968; 1967; Mohr & Poulson, 1966). 

Esses recursos podem chegar ao meio cavernícola por três vias principais: (i) pela 

água, através de chuvas que escorrem pelas fendas, clarabóias, rios subterrâneos ou 

mesmo pela inclinação do piso na entrada; (ii) pelo vento, através das fendas, 

clarabóias e/ou entrada principal; e (iii) carreado por animais, na forma de fezes ou 

cadáveres que servirão de base para teias alimentares de muitos organismos 

cavernícolas (Culver, 1982).  

Além da luminosidade, a distribuição dos organismos no interior das cavernas pode 

ser influenciada por outros fatores, dentre os principais, recursos alimentares, umidade 

e temperatura (Poulson & White 1969). O tipo e a qualidade do recurso e a forma de 

disseminação no sistema são determinantes importantes da composição e abundância 

da fauna cavernícola (Ferreira, 2004). Além disso, os recursos alimentares 

provenientes do meio externo mantêm populações de organismos de todos os níveis 

tróficos presentes nas cavernas (Trajano, 2000; Ferreira & Martins, 1999).  

Uma ampla variedade de organismos pode ser encontrada em ambientes 

subterrâneos por diversas razões, inclusive por acaso ou por acidente. Existem os 

organismos que utilizam esse ambiente temporariamente, considerados visitantes 
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temporários, e os que utilizam permanentemente, considerados residentes. Assim, um 

dos principais interesses no estudo da fauna cavernícola é verificar se existem 

espécies que dependem exclusivamente desse ambiente e possuam características 

como ausência e/ou redução dos olhos, despigmentação e apêndices alongados que 

indiquem essa especialização. Como organismos que não habitam o ambiente 

subterrâneo compartilham essas características por convergência adaptativa, foi 

proposto um sistema de classificação (Sistema Schiner-Racovitza), adaptado por Sket, 

2008, que considera além dessas características, a distribuição do organismo limitada 

às cavernas. As categorias consideradas por esse sistema de classificação são 

apresentadas resumidamente na Tabela 9.  

Tabela 9: Comparação da terminologia da classificação de categorias ecológicas, de acordo com o 

esquema de Sket (2008). 

Categoria Definição Sinonímia 

Troglóbio Residente permanente obrigatório de hábitat subterrâneo Troglóbio 

Eutroglófilo Residente permanente facultativo de hábitat subterrâneo 
Troglófilo (Barr, Schiner-

Racovitza) 

Subtroglófilo 
Residente facultativo ou obrigatório de hábitat subterrâneo, mas 

associado com a superfície para alguma parte do ciclo de vida 

Troglófilo (Schiner-

Racovitza); troglóxeno 

(Barr) 

Troglóxeno 
Espécies que aparecem esporadicamente no hábitat 

subterrâneo 

Acidental (Barr), 

troglóxeno (Schiner-

Racovitza) 

Comparações com Schiner-Racovitza (Schiner, 1854; Racovitza, 2006) e Barr (1968). 

 

De acordo com o sistema de classificação descrito acima, a fauna pode apresentar 

organismos residentes ou visitantes do ambiente cavernícola. O estudo dessa fauna 

permite verificar a ocorrência de espécies troglóbias (definidas pelo sistema de 

classificação descrito acima), troglomórficas (apresentam caracteres que apontam 

para uma especialização ao ambiente cavernícola: ausência de olhos, 

despigmentação, alongamento de apêndices, etc.), assim como a riqueza e 

abundância das espécies, as interações que determinam essas riquezas e 

abundância, além de espécies novas, espécies raras, espécies ameaçadas de 

extinção. Atributos que devem ser considerados de acordo com a Instrução Normativa 

nº 2, de 20 de agosto de 2009, estabelecida pelo Ministério do Meio Ambiente, para 
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classificar as cavidades em graus de relevância, de acordo com a presença desses 

atributos. 

Descrição Climática 

 

O município de Montes Claros está situado na região de transição para o semiárido 

brasileiro, caracterizado por um clima do tipo tropical semi-árido, quente e seco, com 

período de chuvas concentradas entre os meses de outubro a março. Nos meses de 

junho e julho, geralmente não ocorrem precipitações, podendo essa condição se 

estender por mais meses. Até o presente momento, o ano de 2015 teve uma 

precipitação concentrada nos meses de fevereiro, março abril e novembro, e o 

restante dos meses sem precipitações expressivas (Figura 80). A precipitação média 

anual normalmente é de 1.060mm, podendo-se observar a do mês de Novembro na 

Figura 81. A temperatura média anual é de 24,2ºC, observando-se temperaturas mais 

amenas (Figura 81) no fim do mês de novembro e umidades relativas do ar mais 

elevadas (Figura 83), provavelmente por conta de algumas chuvas que ocorreram 

neste período.  

 

Figura 80: Dados pluviométricos da região de estudo no ano de 2015. 
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Figura 81: Dados pluviométricos da região de estudo no mês de novembro de 2015. 

 

Figura 82: Temperaturas registradas no mês de novembro de 2015 na região do estudo. 
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Figura 83: Umidade relativa do ar registrada no mês de novembro de 2015 na região do 

estudo. 

Coleta de Dados 

 

A caracterização da fauna bioespeleológica encontrada nas 31 cavidades foi 

executada no mês de novembro de 2015. Para registrar os fatores abióticos de cada 

cavidade, foram aferidas a temperatura e umidade relativa do ar, utilizando 

termohigrômetro digital da marca INSTRUTEMP modelo ITHT 2200 com resolução de 

temperatura de 0,1º C e precisão de +/-1,0º C.  

No momento da descrição das características das cavidades e da forma que os 

aportes são carreados, foi feito um levantamento superficial dos invertebrados e 

vertebrados, onde foi utilizado o método de busca visual, concentrando maiores 

esforços em locais com a probabilidade de ser encontrada uma maior diversidade da 

fauna cavernícola.  

Foram observadas as características físicas, como: zonação (zona de entrada ou 

eufótica: luz direta; penumbra ou disfótica: luz indireta/sombra; afótica: sem luz), 

substratos orgânicos (material vegetal, detritos, raízes, guano, fezes, bolotas de 

regurgitação, carcaças), microhábitats disponíveis (granulação do piso, umidade, 

corpo d´água), afim de caracterizar da melhor forma possível as cavidades.   
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Caracterização geral das cavidades 

 

As cavidades foram caracterizadas de acordo com seus recursos biológicos e 

condições ambientais, e para tanto foram registrados dados de temperatura e 

umidade (Tabela 10, Figura 84 e 85), além de todos os substratos orgânicos 

encontrados (Tabela 11). 

Tabela 10: Condições ambientais registradas nas cavidades estudadas, onde 

temperatura é medida em ºC e umidade relativa do ar em %.  

Cavidade Temperatura Umidade 

CAV03 26,4 80 

CAV10-1 27 68 

CAV10 26 78 

CAV13 27,1 63 

CAV14 25,1 55 

CAV15 25,2 59 

CAV16 25,7 58 

CAV19 22,6 66 

CAV22 27 65 

CAV23 27 75 

CAV24 24,1 65 

CAV27 26,3 57 

CAV29 23,1 69 

OCM02 27 79 

OCM10 22,6 59 

OCM14 23,5 64 

OCM22 26,5 65 

OCM23 26,7 57 

OCM24 26 80 

OCM31 27,1 51 

OCM35 27,4 57 

OCM36 25,6 65 

OCM37 25,3 66 

OCM39 26,2 58 

OCM40 23,6 69 

OCM41 27 42 

OCM44 25 63 

OCM45 26,4 47 

OCM53 26,4 54 

OCM61A 27,1 81 
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OCM61B 26,9 80 

 

Tabela 11: Substratos biológicos registrados nas cavidades estudadas. 

Cavidade 
D
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a
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Relevância 

CAV03 X X     X     Baixa diversidade 

CAV10-1 X X     X     Baixa diversidade 

CAV10 X X X   X     Alta diversidade 

CAV13 X       X     Baixa diversidade 

CAV14 X X     X     Baixa diversidade 

CAV15 X       X X   Baixa diversidade 

CAV16 X X           Baixa diversidade 

CAV19 X X   X X     Alta diversidade 

CAV22 X       X     Baixa diversidade 

CAV23 X       X     Baixa diversidade 

CAV24 X X   X X     Alta diversidade 

CAV27 X       X     Baixa diversidade 

CAV29 X     X X     Baixa diversidade 

OCM02 X X     X     Baixa diversidade 

OCM10 X X     X     Baixa diversidade 

OCM14 X     X X     Baixa diversidade 

OCM22 X X     X     Baixa diversidade 

OCM23 X X     X     Baixa diversidade 

OCM24 X X           Baixa diversidade 

OCM31 X       X     Baixa diversidade 

OCM35 X     X X     Baixa diversidade 

OCM36 X       X     Baixa diversidade 

OCM37 X X     X     Baixa diversidade 

OCM39 X X           Baixa diversidade 

OCM40 X X     X     Baixa diversidade 

OCM41         X     Baixa diversidade 

OCM44 X       X     Baixa diversidade 

OCM45 X       X     Baixa diversidade 

OCM53 X X     X     Baixa diversidade 

OCM61A X       X     Baixa diversidade 

OCM61B X       X     Baixa diversidade 
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Figura 84: Temperatura (ºC) média registrada no interior das cavidades estudadas. 

 

 

Figura 85: Umidade relativa do ar (%) média registrada no interior das cavidades 

estudadas. 
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A maioria das cavidades (61%) apresentou zonação completa, apresentando as zonas 

eufótica, disfótica e afótica – incidência direta, indireta e ausência de luminosidade. O 

restante das cavidades (39%) apresentou a zonação incompleta, apresentando 

apenas as zonas eufótica e disfótica, como pode ser visto no gráfico abaixo (Figura 

86).  

 

 

Figura 86: Gráfico com as zonações registradas para as cavidades estudadas, eufótica: 

presença  direta de luz; disfótica: presença indireta de luz (sombra); afótica: ausência de 

luz. 

 

Como esperado, a maioria das cavidades apresentou detritos vegetais (31 cavidades), 

que normalmente concentra-se nos primeiros metros da entrada ou claraboias e fezes 

(28 cavidades), além de raízes (16 cavidades). Houve registro de fezes de Mocó, um 

roedor bem típico da região em quase todas as cavidades. Outros recursos também 

foram registrados, em um número menor de cavidades, como guano (5 cavidades), 

carcaças (1 cavidade), material vegetal (1 cavidade). Não foi registrada a ocorrência 

de bolota de regurgitação em nenhuma cavidade. Essas informações estão ilustradas 

no gráfico abaixo (Figura 87). 

Zonação 

eufótica eufótica e disfótica eufótica, disfótica e afótica 
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Figura 87: Substratos orgânicos registrados nas cavidades estudadas. 

 

Descrição das Cavidades 

CAV 03 

A cavidade encontra-se dentro da mina, na área diretamente afetada (ADA) (Figura 

88), com distância aproximada de 15 metros de uma estrada onde transitam veículos 

da mineração. A entrada da cavidade não apresenta vegetação expressiva e nem no 

entorno. A entrada encontra-se muito antropizada. 

A cavidade possui dimensões pequenas, o piso da cavidade encontrava-se coberto 

por solo, com a presença de blocos abatidos (Figura 89).  

A presença de água foi verificada através de gotejamentos. A cavidade apresentou 

uma média de temperatura e umidade relativa do ar de 26,4ºC e 80%, com zonação 

completa, predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é carreado pelas fendas dos blocos abatidos (Figura 90) e por 

animais. Na entrada da cavidade também foi observada a presença de conchas de 

gastropoda (Figura 91). A cavidade apresentou baixa diversidade de substratos 

orgânicos, sendo registrados detritos vegetais, raízes e fezes de roedor.  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 4 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

Substratos orgânicos 

Detritos vegetais Raízes Material vegetal 

Guano Fezes Carcaça 

Bolota de regurgitação 
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total foram encontrados 4 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 12: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 03. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Gastropoda Gastropoda sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 88: Vista da entrada da cavidade 

03, ressaltando a proximidade com a 

mineração. 

 

Figura 89: Interior da cavidade 03. 

 

Figura 90: Entrada da cavidade formada 

por blocos abatidos. 

 

Figura 91: Presença de conchas de 

gastropoda observadas no interior da 

cavidade. 

 

Figura 92: Gastropoda, observado no 

interior da cavidade. 

 

Figura 93: Diplopoda, observado no 

interior da cavidade. 
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CAV 10 - 1 

A cavidade apresenta dimensões reduzidas, com teto mediano e dois pequenos 

condutos. O entorno da cavidade apresenta vegetação de mata seca arbustiva, com 

algumas árvores de aproximadamente 15 metros (Figura 94), cactos e muita 

serapilheira (Figura 95). 

O piso da cavidade encontrava-se coberto por solo, com a presença de grande 

quantidade de blocos (Figura 96).  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 27ºC e 68%, com zonação completa, 

predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é carreado por ventos e por animais. A cavidade apresentou baixa 

diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas detritos vegetais, 

raízes e fezes de roedor (Figura 97).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 4 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 4 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 13: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 07. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Araneae sp. 

Arthropoda Araneae Salticidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 
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Figura 94: Vista do entorno da 

cavidade CAV 10-1 com a presença de 

vegetação arbustiva. 

 

Figura 95: Vista da entrada da 

cavidade CAV 10-1, com a presença 

de grande quantidade de serapilheira. 

 

Figura 96: Interior da cavidade CAV 

10-1, com a presença de pequenos 

blocos no solo. 

 

Figura 97: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

CAV 10-1. 

 

CAV 10 

A cavidade apresenta entrada em claraboia, com pequenas dimensões. O entorno da 

cavidade apresenta vegetação de mata seca arbustiva, com algumas árvores de 

aproximadamente 15 metros, cactos e muita serapilheira (Figura 98). 

O piso da cavidade é formado por rocha, com a presença de blocos (Figura 99).  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 26ºC e 78%, com zonação incompleta, 

apresentando as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada (Figura 100), por claraboias 

e por animais. Existe uma árvore de grande porte que sai de dentro da cavidade. A 
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cavidade apresentou alta diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados 

material vegetal, detritos vegetais, raízes e fezes de roedor (Figura 101). 

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 5 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 5 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 14: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 10. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Araneae sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Drosophilidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Apidae sp. 
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Figura 98: Vista do entorno da 

cavidade CAV 10, com a presença de 

vegetação arbustiva e de cactos. 

 

Figura 99: Piso da cavidade CAV 10 

formado por rocha. 

 

Figura 100: Entrada da cavidade CAV 

10, com inclinação favorecendo o 

carreamento do aporte orgânico para 

o interior. 

 

Figura 101: Fezes de roedor 

observada no interior da cavidade 

CAV 10. 

 

Figura 102: Diplopoda observado 

abaixo da claraboia da cavidade CAV 

10. 
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CAV 13 

A cavidade apresenta entrada bastante inclinada, com muitos detritos vegetais. O 

entorno da cavidade apresenta vegetação de mata seca arbustiva, com algumas 

árvores de aproximadamente 10 metros, cactos e muita serapilheira (Figura 103). O 

piso da cavidade é formado por sedimento.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 27,1ºC e 63%, com zonação completa, 

predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada (Figura 104) e por animais. 

A cavidade apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados 

detritos vegetais (Figura 105) e fezes de roedor (Figura 106).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 5 morfoespécies de invertebrados e uma 

espécie de vertebrado, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 6 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 15: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 13. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Chordata Chiroptera Chiroptera sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 103: Vista do entorno da 

cavidade CAV 13. 

 

Figura 104: Vista da entrada da 

cavidade CAV 13, podendo-se 

observar o acúmulo de detritos 

vegetais e a inclinação da entrada. 

 

Figura 105: Detritos vegetais 

observados no interior da cavidade 

CAV 13. 

 

Figura 106: Fezes observadas no 

interior da cavidade CAV 13. 

 

Figura 107: Morcegos observados no 

interior da cavidade CAV 13. 
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CAV 14 

A cavidade apresenta uma grande claraboia em seu interior (Figura 108), com grande 

acúmulo de detritos vegetais embaixo. O entorno da cavidade apresenta vegetação de 

mata seca arbustiva, com algumas árvores de aproximadamente 15 metros, e muita 

serapilheira (Figura 109). 

O piso da cavidade é formado por sedimento, com a presença de alguns blocos 

abatidos (Figura 110).  

A presença de água foi verificada por pequenos pontos com poças d´água (Figura 

111). Foram observados indícios de que passe água em determinados pontos em 

períodos de chuva (Figura 112). A cavidade apresentou uma média de temperatura e 

umidade relativa do ar de 25,1ºC e 55%, com zonação completa, predominando a 

disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela grande clarabóia e por animais. A cavidade 

apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados detritos 

vegetais (Figura 113), raízes (Figura 114) e fezes de roedor (Figura 115).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 10 morfoespécies de invertebrados e uma 

espécie de vertebrado, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 11 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 16: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 14. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Pholcidae sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Chordata Chiroptera Chiroptera sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Drosophilidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Formicidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 108: Clarabóia no interior da 

cavidade CAV 14. 

 

Figura 109: Entorno da cavidade 

CAV 14, observando-se a vegetação 

arbustiva. 

 

Figura 110: Entrada da cavidade CAV 

14, observando-se o piso com 

pequenos blocos. 

 

Figura 111: Pequeno empoçamento 

observado no interior da cavidade 

CAV 14. 

 

Figura 112: Indícios de passagem de 

água no interior da cavidade CAV 14 em 

períodos chuvosos. 

 

Figura 113: Detritos vegetais 

observados no interior da cavidade 

CAV 14.  
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Figura 114: Raízes observadas no 

interior da cavidade CAV 14.  

 

Figura 115: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

CAV 14. 

 

Figura 116: Diplopoda observado no 

interior da cavidade CAV 14. 

 

Figura 117: Chiroptera observado no 

interior da cavidade CAV 14. 

 

CAV 15 

A cavidade apresenta pequenas dimensões (Figura 118), com indícios de alagamento 

completo em época de muita chuva (Figura 119). O entorno da cavidade apresenta 

vegetação de mata seca arbustiva, com algumas árvores de aproximadamente 15 

metros (Figura 120). O piso da cavidade é formado por sedimento advindos de 

alagamentos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 25,2ºC e 59%, com zonação incompleta, 

apresentando as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  
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O aporte orgânico é favorecido por água em épocas de chuva e por animais. A 

cavidade apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados 

detritos vegetais (Figura 121), fezes de roedor (Figura 122) e carcaça de invertebrado 

(Figura 123).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 3 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrado, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 3 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 17: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 15. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 
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Figura 118: Entrada da cavidade CAV 

15.  

 

Figura 119: Interior da cavidade CAV 

15, observando-se marcas nas partes 

de possíveis alagamentos em épocas 

de chuva. 

 

Figura 120: Entorno da cavidade CAV 

15, observando-se a vegetação 

arbustiva. 

 

Figura 121: Detritos vegetais 

presentes no interior da cavidade 

CAV 15.  

 

Figura 122: Fezes de roedor observadas 

no interior da cavidade CAV 15.  

 

Figura 123: Carcaça de invertebrado 

Diplopoda observada no interior da 
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cavidade CAV 15. 

 

Figura 124: Lepidoptera observado no 

interior da cavidade CAV 15.  

 

CAV 16 

A cavidade apresenta pequenas dimensões, com entrada inclinada (Figura 125) e 

duas pequenas claraboias. O entorno da cavidade apresenta vegetação de mata seca 

arbustiva, com algumas árvores de aproximadamente 15 metros (Figura 126). 

A cavidade apresenta indícios de alagamento em quase toda sua extensão em época 

de muita chuva (Figura 127). O piso da cavidade é formado por sedimento advindo de 

alagamentos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 25,2ºC e 59%, com zonação incompleta, 

apresentando as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada, pelas claraboias e por água 

em épocas de chuva. A cavidade apresentou baixa diversidade de substratos 

orgânicos, sendo registrados detritos vegetais (Figura 128) e raízes (Figura 129).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 4 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrado, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 4 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 
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Tabela 18: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 16. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Pholcidae sp. 

Arthropoda Diptera Culicidae sp. 

Arthropoda Diptera Dolichopodidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 
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Figura 125: Entrada da cavidade CAV 

16. 

 

Figura 126: Entorno da cavidade CAV 

16, observando-se a vegetação 

arbustiva. 

 

Figura 127: Marcas nas paredes no 

interior da cavidade CAV 16, 

apontando para possíveis 

alagamentos em épocas de chuvas. 

 

Figura 128: Detritos vegetais 

observados no interior da cavidade 

CAV 16.  

 

Figura 129: Raízes observadas no 

interior da cavidade CAV 16.  
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CAV 19 

A cavidade apresenta entrada bastante inclinada, com acúmulo de detritos vegetais 

em seus primeiros metros (Figura 130). O entorno da cavidade apresenta vegetação 

de mata seca arbustiva, com algumas árvores de aproximadamente 20 metros (Figura 

131). 

O piso da cavidade encontrava-se coberto por solo, com a presença de grande 

quantidade de blocos.  

A presença de água não foi verificada, porém foram observados indícios de que passe 

água no período chuvoso. A cavidade apresentou uma média de temperatura e 

umidade relativa do ar de 22,6ºC e 66%, com zonação completa, predominando a 

afótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada, por provável água que 

passa no período de chuva e por animais. A cavidade apresentou alta diversidade de 

substratos orgânicos, sendo registrados detritos vegetais (Figura 132), raízes, guano e 

fezes de mamífero (Figura 133).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 12 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 12 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 19: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 19. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Araneae sp. 

Arthropoda Araneae Ctenidae sp. 

Arthropoda Araneae Salticidae sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Culicidae sp. 

Arthropoda Diptera Drosophilidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Formicidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Orthoptera Phalangopsidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 130: Entrada da cavidade CAV 

19, com grande inclinação e bastante 

acúmulo de detritos vegetais. 

 

Figura 131: Entorno da cavidade 

CAV 19, com vegetação arbustiva. 

 

Figura 132: Detritos vegetais 

observados no interior da cavidade 

CAV 19. 

 

Figura 133: Fezes de mamífero 

observadas no interior da cavidade 

CAV 19. 

 

Figura 134: Araneae observada no 

interior da cavidade CAV 19. 

 

Figura 135: Araneae observada no 

interior da cavidade CAV 19. 
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Figura 136: Orthoptera, 

Phalangopsidae, Endecous sp. 

observado no interior da cavidade CAV 

19. 

 

Figura 137: Lepidoptera observada 

no interior da cavidade CAV 19. 

CAV 22 

A cavidade apresenta duas entradas, sob grande influência do ambiente externo 

(Figura 138). O entorno da cavidade apresenta vegetação de mata seca arbustiva, 

com algumas árvores de aproximadamente 15 metros (Figura 139). O piso da 

cavidade é formado por sedimento, com a presença de pequenos blocos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 27ºC e 65%, com zonação incompleta, 

apresentando as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação das duas entradas, por ventos e por 

animais. A cavidade apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo 

registrados apenas detritos vegetais (Figura 140) e fezes de roedor (Figura 141).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 4 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 4 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 
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Tabela 20: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 22. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Diptera Diptera sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 
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Figura 138: Vista da entrada da cavidade 

CAV 22. 

 

Figura 139: Vista do entorno da cavidade 

CAV 22, podendo observar a vegetação 

arbustiva. 

 

Figura 140: Detritos vegetais observados 

no interior da cavidade CAV 22. 

 

Figura 141: Fezes de roedor observadas 

no interior da cavidade CAV 22. 

 

Figura 142: Lepidoptera observada no 

interior da cavidade CAV 22. 
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CAV 23 

A cavidade apresenta pequenas dimensões, com um abrigo na entrada antropizado e 

1 conduto estreito. Foi observada a presença de lixo (Figura 143). O entorno da 

cavidade apresenta vegetação de mata seca arbustiva, com algumas árvores de 

aproximadamente 20 metros, cactos e muita serapilheira (Figura 144). O piso da 

cavidade é formado por sedimento rochoso.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 27ºC e 75%, com zonação incompleta, 

apresentando as zonas eufótica e disfótica, predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido por ventos e por animais. A cavidade apresentou baixa 

diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas detritos vegetais 

(Figura 145) e fezes de roedor (Figura 146).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 3 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 3 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 21: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 23. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 143: Entrada da cavidade CAV 23 

observando-se a presença de lixo. 

 

Figura 144: Entorno da cavidade CAV 23, 

observando-se vegetação arbustiva. 

 

Figura 145: Detritos vegetais observados 

no interior da cavidade CAV 23. 

 

Figura 146: Fezes de roedor observadas 

no interior da cavidade CAV 23.  

 

CAV 24 

A cavidade apresenta dimensões consideráveis em comparação com o universo local, 

com teto alto e um bom volume (Figura 147). O entorno da cavidade apresenta 

vegetação de mata seca arbustiva, com algumas árvores de aproximadamente 15 

metros (Figura 148), cactos e muita serapilheira. 

A cavidade apresenta uma grande claraboia no salão final, com grande quantidade de 

detritos vegetais e fezes de roedor embaixo dessa claraboia. O piso da cavidade é 

formado por sedimento e blocos.  

A presença de água não foi verificada, porém foram observados indícios que passe 

água em alguns pontos em épocas de chuvas. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 24,1ºC e 65%, com zonação completa, 

predominando a disfótica.  
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O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada e por animais. A cavidade 

apresentou alta diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas 

detritos vegetais, raízes, guano (Figuras 149, 150, 151), fezes de roedor (Figura 152) e 

de mamífero (Figura 153).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 15 morfoespécies de invertebrados e duas 

espécies de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, 

no total foram encontrados 17 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 22: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 24. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Araneae sp. 

Arthropoda Araneae Ctenidae sp. 

Arthropoda Araneae Pholcidae sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Chordata Chiroptera Chiroptera sp. 

Chordata Chiroptera Desmodus sp. 

Arthropoda Collembola Collembola sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Diptera sp. 

Arthropoda Diptera Drosophilidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Cixiidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Formicidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Arthropoda Orthoptera Phalangopsidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 147: Vista da entrada da 

cavidade CAV 24. 

 

Figura 148: Entorno da cavidade 

CAV 24, observando-se a vegetação 

arbustiva. 

 

Figura 149: Guano encontrado no 

interior da cavidade CAV 24. 

 

Figura 150: Guano encontrado no 

interior da cavidade CAV 24. 

 

Figura 151: Guano encontrado no 

interior da cavidade CAV 24. 

 

Figura 152: Fezes de roedor 

encontrada no interior da cavidade 

CAV 24. 
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Figura 153: Fezes de mamífero 

encontrada no interior da cavidade 

CAV 24. 

 

Figura 154: Ossada de morcego 

encontrada no interior da cavidade 

CAV 24. 

 

Figura 155: Orthoptera, 

Phalangopsidae, Endecous sp. 

encontrado no interior da cavidade 

CAV 24. 

 

Figura 156: Araneae, Sicariidae, 

Loxosceles sp. encontrada no 

interior da cavidade CAV 24. 

 

CAV 27 

A cavidade apresenta entrada com grande largura e teto baixo (Figura 157) e sofre 

grande influência do meio externo por ter essa característica. O entorno da cavidade 

apresenta vegetação de mata seca, com algumas árvores de aproximadamente 10 

metros (Figura 158). O piso da cavidade é formado por sedimentos e apresenta alguns 

blocos (Figuras 159 e 160).  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 26,3ºC e 57%, com zonação incompleta, 

apresentando as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  
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O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada (Figura 161) e por animais. 

A cavidade apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados 

apenas detritos vegetais (Figura 162), fezes de roedor (Figura 163) e de mamífero 

(Figuras 164 e 165).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 9 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrado, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 9 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 23: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 27. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Pholcidae sp. 

Arthropoda Coleoptera Coleoptera sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Formicidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Hymenoptera 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Arthropoda Orthoptera Phalangopsidae sp. 
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Figura 157: Entrada da cavidade CAV 27. 

 

Figura 158: Entorno da cavidade CAV 27. 

 

Figura 159: Interior da cavidade CAV 27. 

 

Figura 160: Interior da cavidade CAV 27. 

 

Figura 161: Interior da cavidade CAV 27, 

observando-se a inclinação da entrada 

favorecendo o carreamento do aporte 

orgânico para seu interior. 

 

Figura 162: Detritos vegetais observados 

na cavidade CAV 27. 
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Figura 163: Fezes de roedor observados 

no interior da cavidade CAV 27. 

 

Figura 164: Fezes de mamífero, 

observado no interior da cavidade CAV 

27. 

 

Figura 165: Outro tipo de fezes de 

mamífero, observado no interior da 

cavidade CAV 27 

 

Figura 166: Orifício onde se encontra um 

imaturo pertencente à ordem Neuroptera, 

Myrmeleontidae. 

 

CAV 29 

A cavidade apresenta dimensões consideráveis em comparação com o universo local, 

com teto alto (Figura 167). O entorno da cavidade apresenta vegetação de mata seca, 

com algumas árvores de aproximadamente 10 metros, com muita serapilheira (Figura 

168). O piso da cavidade é formado por sedimento e apresenta blocos abatidos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 22,1ºC e 69%, com zonação completa, 

predominando a afótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada e por animais. A cavidade 

apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas 
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detritos vegetais, guano, fezes de roedor (Figura 169 e 170).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 13 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrado, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 13 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 24: Morfoespécies observadas na cavidade CAV 29. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Ctenidae sp. 

Arthropoda Araneae Pholcidae sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Araneae Theridiosomatidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Formicidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Arthropoda Neuroptera Neuroptera sp. 

Arthropoda Orthoptera Phalangopsidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 167: Entrada da cavidade CAV 29. 

 

Figura 168: Entorno da cavidade CAV 29. 

 

Figura 169: Detritos vegetais observados 

no interior da cavidade CAV 29. 

 

Figura 170: Guano observado no interior 

da cavidade CAV 29. 

 

Figura 171: Fezes de roedor fungada 

observada no interior da cavidade CAV 

29. 

 

Figura 172: Orthoptera, Phalangopsidae, 

Endecous sp. observado no interior da 

cavidade CAV 29. 
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Figura 173: Mariposa observada no 

interior da cavidade CAV 29. 

 

Figura 174: Ootecas de Plato sp., 

Araneae, observadas no interior da 

cavidade CAV 29. 

 

OCM 02  

A cavidade encontra-se dentro da mina, na área diretamente afetada (ADA) (Figura 

175). O entorno da cavidade apresenta vegetação arbustiva, com trepadeiras. A 

entrada encontra-se muito antropizada. 

A cavidade possui dimensões pequenas, e é formada por abatimento de blocos. O 

piso da cavidade encontrava-se coberto por solo, com a presença de blocos abatidos.  

A presença de água foi verificada através de gotejamentos. A cavidade apresentou 

uma média de temperatura e umidade relativa do ar de 27ºC e 79%, com zonação 

completa, predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é carreado pelas fendas dos blocos abatidos (Figura 176) e por 

animais. A cavidade apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo 

registrados detritos vegetais (Figura 177), raízes (Figuras 178 e 179) e fezes de roedor 

(Figura 180).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 3 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 3 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 
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Tabela 25: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 02. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 
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Figura 175: Entrada da cavidade OCM 

02, localizada dentro da mineração. 

 

Figura 176: Entrada da cavidade OCM 

02, formada por blocos abatidos. 

 

Figura 177: Detritos vegetais e raízes 

presentes no interior da cavidade OCM 

02. 

 

Figura 178: Raízes presentes no 

interior da cavidade OCM 02. 

 

Figura 179: Raízes presentes no 

interior da cavidade OCM 02. 

 

Figura 180: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

OCM 02. 
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OCM 10 

A cavidade encontra-se inserida em mata seca. O entorno da cavidade apresenta 

vegetação arbórea (Figura 181), porte de aproximadamente 15 metros, com alguns 

cactos. 

A cavidade apresenta grande claraboia (Figura 182), por onde é carreado o aporte 

orgânico e escoa grande quantidade de detritos vegetais presentes na mata do 

entorno da cavidade. O piso da cavidade é formado por sedimentos, com a presença 

de blocos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 22,6ºC e 59%, com zonação completa, 

predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido também por fendas e por animais. A cavidade 

apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas 

detritos vegetais (Figura 183), raízes, fezes de roedor e de mamífero (Figura 184).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 11 morfoespécies de invertebrados e uma 

espécie de vertebrado, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 12 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 26: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 10. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Araneae sp. 

Arthropoda Araneae Salticidae sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Collembola Collembola sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Cixiidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Formicidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Gastropoda sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Chordata Squamata Squamata sp. 
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Figura 181: Mata seca encontrada no 

entorno da cavidade OCM 10. 

 

Figura 182: Clarabóia encontrada na 

cavidade OCM 10, por onde é 

carreado o aporte orgânico para o 

interior. 

 

Figura 183: Detritos vegetais 

observados no interior da cavidade 

OCM 10. 

 

Figura 184: Fezes de mamífero 

observadas no interior da cavidade 

OCM 10, assim como raízes. 

 

Figura 185: Hemiptera, CIxiidae, 

observada no interior da cavidade 

OCM 10. 

 

Figura 186: Concha observada no 

interior da cavidade OCM 10. 
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Figura 187: Vertebrata, Squamata 

observado no interior da cavidade 

OCM 10. 

 

 

OCM 14  

A cavidade encontra-se próximo à mina, dentro da área diretamente afetada, (ADA), 

com distância aproximada de 100 metros da estrada da mina (Figura 188) e 250 

metros de uma rodovia asfaltada. A entrada da cavidade não apresenta vegetação 

expressiva, nem no entorno e no maciço (Figura 189). A entrada encontra-se muito 

antropizada. 

A cavidade apresenta dois condutos principais, com algumas pequenas reentrâncias 

ao longo de se desenvolvimento. O piso da cavidade encontrava-se coberto por 

sedimento, com aspecto seco e muita poeira proveniente do britador.  

A presença de água não foi verificada, nem por gotejamentos. A cavidade apresentou 

uma média de temperatura e umidade relativa do ar de 23,5ºC e 64%, com zonação 

completa, predominando a afótica.  

O aporte orgânico para o interior da cavidade é favorecido pela inclinação da entrada e 

também é feito por animais, sendo observada a presença de muitos galhos e palha 

seca nos primeiros 5 metros da entrada da cavidade (Figura 190). Na entrada da 

cavidade também foi observada a presença de fezes de roedor, que também foi 

encontrada em outros pontos no interior da cavidade. Também foram observados 

guano (Figura 191) e fezes de mamífero insetívoro (Figura 192) ao longo da cavidade. 

A cavidade apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados 

detritos vegetais, guano e fezes de mamífero.  
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Caracterização faunística geral preliminar da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 8 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 8 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 27: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 14. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Ctenidae sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Collembola Collembola sp. 

Arthropoda Diplopoda Pseudonnanolenidae sp. 

Arthropoda Diptera Drosophilidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Arthropoda Orthoptera Phalangopsidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 188: Vista superior da 

cavidade.  

 

Figura 189: Maciço com a cavidade e 

entorno sem vegetação expressiva e 

com aspecto antropizado. 

 

Figura 190: Entrada da cavidade com 

muitos detritos vegetais. 

 

Figura 191: Guano observado na 

cavidade. 

 

Figura 192: Fezes de mamífero 

observadas. 

 

Figura 193: Araneae, Sicariidae. 
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Figura 194: Diplopoda, 

Pseudonnanolenidae. sp. 

 

Figura 195: Orthoptera, 

Phalangopsidae. 

 

OCM 22 

A cavidade encontra-se inserida na ADA, dentro da mina, e esta diretamente afetada 

pela mineração. O entorno da cavidade apresenta vegetação arbustiva espaçada com 

gramíneas (Figura 196). 

A cavidade é formada por diáclese, praticamente por blocos abatidos formando o teto. 

É observada grande incidência luminosa direta do exterior para o interior da cavidade. 

O piso da cavidade é formado por sedimentos, com a presença de pequenos blocos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 26,5ºC e 65%, com zonação incompleta, com 

a presença das zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  

O aporte orgânico é favorecido por claraboias (Figura 197), fendas e pela inclinação 

da entrada da cavidade (Figura 198). A cavidade apresentou baixa diversidade de 

substratos orgânicos, sendo registrados apenas detritos vegetais (Figura 199), raízes 

(Figura 200) e fezes de lagarto.  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 8 morfoespécies de invertebrados e duas 

espécies de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, 

no total foram encontrados 10 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 
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Tabela 28: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 22. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Chordata Anura Anura sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Chordata Chiroptera Chiroptera sp. 

Arthropoda Collembola Collembola sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Diptera sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Formicidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 196: Entorno da cavidade OCM 

22. 

 

Figura 197: Clarabóia observada no 

interior da cavidade OCM 22. 

 

Figura 198: Inclinação da entrada da 

cavidade OCM 22, por onde é carreado 

grande parte do aporte orgânico para 

o interior da cavidade. 

 

Figura 199: Anuro observado no 

interior da cavidade OCM 22, 

observando-se também a presença de 

detritos vegetais. 

 

Figura 200: Raízes observadas no 

interior da cavidade OCM 22. 

 

Figura 201: Diplopoda observado no 

interior da cavidade OCM 22, assim 

como detritos vegetais. 
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OCM 23 

A cavidade encontra-se sob grande influência do ambiente externo, com muita 

incidência de luz solar em quase toda a extensão da cavidade. É formada por 

diáclese, com poucos pontos com formação de teto (Figura 202). O entorno da 

cavidade apresenta vegetação espaçada, com poucos arbustos e gramíneas em seu 

superior (Figura 203). A cavidade está inserida dentro da área diretamente afetada 

(ADA). O piso da cavidade é formado por sedimentos, com a presença de alguns 

pequenos blocos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 26,7ºC e 57%, com zonação incompleta, 

apresentando as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  

O aporte orgânico é carreado por fendas e pela inclinação da entrada (Figura 204). A 

cavidade apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados 

apenas detritos vegetais (Figura 205), raízes e fezes de roedor (Figura 206).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 4 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 4 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 29: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 23. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 202: Diáclase na cavidade OCM 

23, observando-se a ausência de tetos. 

 

Figura 203: Entorno da cavidade OCM 

23. 

 

Figura 204: Inclinação da entrada da 

cavidade OCM 23, por onde é carreado 

parte do aporte orgânico para o 

interior da cavidade. 

 

Figura 205: Detritos vegetais 

observados no interior da cavidade 

OCM 23. 

 

Figura 206: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

OCM 23. 

 

Figura 207: Diplopoda observado no 

interior da cavidade OCM 23. 
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Figura 208: Concha observada no 

interior da cavidade OCM 23. 

 

 

OCM 24  

A cavidade encontra-se dentro da mina, na área diretamente afetada (ADA) (Figura 

209). O entorno da cavidade não apresenta vegetação expressiva. A entrada 

encontra-se muito antropizada. 

A cavidade possui dimensões pequenas, em forma de diaclase, com grande influência 

externa. O piso da cavidade encontrava-se coberto por solo, com a presença de 

blocos abatidos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 26ºC e 80%, com zonação incompleta, 

apresentando apenas as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  

O aporte orgânico é carreado pela inclinação da entrada (Figura 210). A cavidade 

apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas 

detritos vegetais (Figuras 211 e 212) e raízes.  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 3 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 3 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 
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Tabela 30: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 24. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

 

Figura 209: Vista da entrada da 

cavidade OCM 24, ressaltando a 

proximidade com a mina. 

 

Figura 210: Entrada com inclinação, 

facilitando o carreamento do aporte 

orgânico na cavidade OCM 24. 

 

Figura 211: Diplopoda e detritos 

vegetais observados no interior da 

cavidade OCM 24. 

 

Figura 212: Detritos vegetais 

observados no interior da cavidade 

OCM 24. 

 

OCM 31 

A cavidade apresenta pequenas dimensões (Figura 213), e está inserida no alto do 

afloramento da ADA. O entorno da cavidade não apresenta vegetação, e encontra-se 

todo queimado (Figura 214). O piso da cavidade é composto por sedimento e alguns 

pequenos blocos (Figura 215).  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 
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temperatura e umidade relativa do ar de 27,1ºC e 51%, com zonação incompleta, 

apresentando as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada e por animais. A cavidade 

apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados detritos 

vegetais (Figura 216) e fezes de roedor (Figura 217).  

 

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 3 morfoespécies de invertebrados e uma 

espécie de vertebrado, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 4 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 31: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 31. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Chordata Anura Anura sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 
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Figura 213: Entrada da cavidade OCM 31. 

 

Figura 214: Área queimada no entorno da 

cavidade OCM 31. 

 

Figura 215: Interior da cavidade OCM 31. 

 

Figura 216: Detritos vegetais presentes 

no interior da cavidade OCM 31. 

 

Figura 217: Fezes de roedor encontradas 

no interior da cavidade COM 31. 
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OCM 35  

A cavidade encontra-se dentro de uma dolina com vegetação arbustiva na frente e 

algumas árvores de pequeno porte, com aproximadamente 5 metros de altura (Figura 

218). A vegetação na parte de cima da cavidade não é expressiva. A vegetação tanto 

de dentro da dolina quanto de cima é do tipo mata seca. 

A cavidade possui piso coberto por solo, com a presença de pequenos blocos (Figura 

219). A presença de água não foi verificada (Figura 220). A cavidade apresentou uma 

média de temperatura e umidade relativa do ar de 27,4ºC e 57%, com zonação 

completa, predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é carreado por animais. A cavidade apresentou baixa diversidade 

de substratos orgânicos, sendo registrados apenas detritos vegetais (Figura 221), 

fezes de roedor (Figura 222), guano.  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 4 morfoespécies de invertebrados e uma 

espécie de vertebrado, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 5 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 32: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 35. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Chordata Chiroptera Chiroptera sp. 
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Figura 218: Entrada da cavidade OCM 

35, com a presenta de pequenos 

arbustos. 

 

Figura 219: Interior da cavidade OCM 

35, sendo observado solo seco e com 

pequenos blocos. 

 

Figura 220: Interior da cavidade OCM 

35, observando-se solo seco. 

 

Figura 221: Detritos vegetais 

encontrados no interior da cavidade 

OCM 35. 

 

Figura 222: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

OCM 35. 
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OCM 36  

A cavidade encontra-se dentro de uma dolina com vegetação arbustiva na frente e 

algumas árvores de pequeno porte, com aproximadamente 5 metros de altura. A 

vegetação na parte de cima da cavidade não é expressiva. A vegetação tanto de 

dentro da dolina quanto de cima é do tipo mata seca. 

A cavidade possui dimensões pequenas, com apenas um conduto (Figura 223). O piso 

da cavidade encontrava-se coberto por solo, com a presença de pequenos blocos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 25,6ºC e 65%, com zonação completa, 

predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é carreado por animais. Foram observadas muitas fezes de roedor 

(Figura 224) e muitas fezes de mamífero (Figura 225). Ainda assim a cavidade 

apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas 

detritos vegetais (Figura 226) e fezes.  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 5 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 5 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 33: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 36. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Collembola Collembola sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Formicidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 223: Único conduto no interior 

da cavidade OCM 36. 

 

Figura 224: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

OCM 36. 

 

Figura 225: Fezes de mamífero 

observadas no interior da cavidade 

OCM 36. 

 

Figura 226: Detritos vegetais 

observados no interior da cavidade 

OCM 36. 
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OCM 37  

A cavidade encontra-se dentro de uma dolina com vegetação arbustiva na frente e 

algumas árvores de pequeno porte, com aproximadamente 5 metros de altura. A 

vegetação na parte de cima da cavidade não é expressiva. A vegetação tanto de 

dentro da dolina quanto de cima é do tipo mata seca. 

A cavidade possui dimensões pequenas, com um grande abrigo na entrada (Figura 

227), com a boca de entrada alta, com grande influência externa. Possui um pequeno 

conduto com a presença da zona disfótica. O piso da cavidade encontrava-se seco, 

coberto por solo, com a presença de alguns blocos (Figura 228).  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 25,3ºC e 66%, com zonação incompleta, 

apresentando apenas as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  

O aporte orgânico é carreado por animais e vento. A cavidade apresentou baixa 

diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas detritos vegetais 

(Figura 229), raízes e fezes de roedor (Figura 230).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 5 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 5 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 34: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 37. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Coleoptera Coleoptera sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 227: Entrada da cavidade OCM 37, 

formando um grande abrigo. 

 

Figura 228: Vista da entrada da cavidade 

OCM  37, observando-se o solo seco e 

alguns blocos. 

 

Figura 229: Detritos vegetais observados 

no interior da cavidade OCM 37. 

 

Figura 230: Fezes de roedor observadas 

no interior da cavidade OCM 37. 

 

Figura 231: Lepidoptera observada no 

interior da cavidade OCM 37. 

 

Figura 232: Coleoptera observado no 

interior da cavidade OCM 37. 
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OCM 39 

A cavidade em forma de abismo, com cerca de 5 metros de profundidade (Figura 233). 

O entorno da cavidade apresenta vegetação arbustiva, com alguns cipós, e esta 

cavidade está inserida dentro da área diretamente afetada (ADA) (Figura 234). O piso 

da cavidade encontrava-se coberto por solo, com a presença de blocos (Figura 235).  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 26,2ºC e 58%, com zonação completa, 

predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada (Figura 236), onde se 

concentra abaixo da entrada uma grande quantidade de detritos vegetais. A cavidade 

apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas 

detritos vegetais e raízes.  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 6 morfoespécies de invertebrados e uma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 7 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 35: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 39. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Salticidae sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Culicidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Chordata Squamata Squamata sp. 
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Figura 233: Cavidade OCM 39, em 

forma de abismo. 

 

Figura 234: Entorno da cavidade OCM 

39. 

 

Figura 235: Solo no interior da 

cavidade OCM 39, com a presença de 

blocos e de detritos vegetais. 

 

Figura 236: Entrada da cavidade OCM 

39, com inclinação favorável ao 

carreamento do aporte orgânico. 

 

Figura 237: Diplopoda encontrado no 

interior da cavidade OCM 39. 

 

Figura 238: Diplopoda encontrado no 

interior da cavidade OCM 39. 
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Figura 239: Araneae, Salticidae, 

encontrada no interior da cavidade 

OCM 39 

 

Figura 240: Squamata encontrado no 

interior da cavidade OCM 39 

 

OCM 40  

A cavidade encontra-se dentro de uma dolina com vegetação arbustiva na frente e 

algumas árvores de pequeno porte (Figura 241), com aproximadamente 5 metros de 

altura (Figura 242). A vegetação na parte de cima da cavidade não é expressiva. A 

vegetação tanto de dentro da dolina quanto de cima é do tipo mata seca. 

A cavidade possui dimensões pequenas, apresentando dois níveis. O piso da 

cavidade encontrava-se coberto por solo, com a presença de blocos abatidos, com 

aspecto muito seco.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 23,6ºC e 69%, com zonação completa, 

predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada (Figura 243), sendo 

carreado por animais e por vento. A cavidade apresentou baixa diversidade de 

substratos orgânicos, sendo registrados apenas detritos vegetais (Figura 244), raízes 

e fezes de roedor (Figura 245).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 9 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 9 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 
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Tabela 36: Morfoespécies observadas na cavidade COM 40. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Ctenidae sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Formicidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Arthropoda Neuroptera Neuroptera sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 241: Entorno da cavidade OCM 

40, com a presença de vegetação 

arbustiva. 

 

Figura 242: Vegetação do entorno da 

cavidade OCM 40, observando-se 

árvores de pequeno porte. 

 

Figura 243: Inclinação da entrada da 

cavidade OCM 40, por onde ocorre o 

carreamento do aporte orgânico para 

o interior. 

 

Figura 244: Detritos vegetais 

observados no interior da cavidade 

OCM 40. 

 

Figura 245: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

OCM 40. 

 

Figura 246: Araneae, Sicariidae, 

Loxosceles sp. registrada no interior 

da cavidade OCM 40. 
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Figura 247: Lepidoptera registrada no 

interior da cavidade OCM 40. 

 

Figura 248: Neuroptera registrado no 

interior da cavidade OCM  40. 

OCM 41 

A cavidade apresenta pequenas dimensões, com teto baixo e duas entradas (Figura 

249). O entorno da cavidade apresenta vegetação de mata seca arbustiva, com 

algumas árvores de aproximadamente 5 metros e predominância de cactos (Figura 

250). O piso da cavidade é formado por rocha lisa (Figura 251).  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 27ºC e 42%, com zonação incompleta, 

apresentando as zonas eufótica e disfótica, predominando a eufótica.  

O aporte orgânico é favorecido por animais. A cavidade apresentou baixa diversidade 

de substratos orgânicos, sendo registrados apenas fezes de roedor (Figura 252).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 3 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 3 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 37: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 41. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Diptera Diptera sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 
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Figura 249: Entrada da cavidade OCM 

41, 

 

Figura 250: Entorno da cavidade OCM 

41. 

 

Figura 251: Interior da cavidade OCM 

41. 

 

Figura 252: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

OCM 41. 

OCM 44 

A cavidade apresenta grande volume se comparada com o universo de cavidades 

locais, com entrada inclinada. O entorno da cavidade apresenta vegetação de mata 

seca, com algumas árvores de aproximadamente 10 metros (Figura 253), com muita 

serapilheira na entrada (Figura 254). O piso da cavidade é formado por sedimento.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 25ºC e 63%, com zonação completa, 

predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada (Figura 255) e por animais. 

A cavidade apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados 

apenas detritos vegetais, fezes de roedor (Figura 256) e fezes de mamífero (Figura 
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257).  

 

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 9 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 9 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 38: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 44. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Hymenoptera Apidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Orthoptera Phalangopsidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 253: Entorno da cavidade OCM 

44. 

 

Figura 254: Entrada da cavidade 

OCM 44, com grande acúmulo de 

serapilheira. 

 

Figura 255: Interior da cavidade OCM 

44, observando-se a entrada inclinada e 

com grande quantidade de serapilheira. 

 

Figura 256: Fezes de roedor 

encontrada no interior da cavidade 

OCM 44. 

 

Figura 257: Fezes de mamífero 

encontrada no interior da cavidade 

OCM 44. 

 

Figura 258: Orthoptera, 

Phalangopsidae, Endecous sp. 

encontrado no interior da cavidade 
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OCM 44. 

 

Figura 259: Araneae, Sicariidae, 

Loxosceles sp. observada no interior 

da cavidade OCM 44. 

 

Figura 260: Lepidoptera encontrada 

no interior da cavidade OCM 44. 

 

Figura 261: Colmeia de abelhas 

encontrada na entrada da cavidade 

OCM 44. 

 

 

OCM 45 

A cavidade apresenta grande inclinação da entrada, favorecendo o carreamento do 

aporte orgânico para seu interior (Figura 262). O entorno da cavidade apresenta 

vegetação de mata seca, com algumas árvores de aproximadamente 10 metros, com 

muita serapilheira (Figura 263). O piso da cavidade encontrava-se coberto por solo, 

com a presença de blocos.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 26,4ºC e 47%, com zonação completa, 
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predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada. A cavidade apresentou 

baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas detritos vegetais, 

fezes de mamífero (Figura 264) e fezes de roedor (Figura 265).  

 

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 9 morfoespécies de invertebrados e uma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 10 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 39: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 45. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Chordata Chiroptera Chiroptera sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Heteroptera sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Orthoptera Phalangopsidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 262: Entrada da cavidade OCM 

45. 

 

Figura 263: Entorno da cavidade OCM 

45. 

 

Figura 264: Carcaças de 

invertebrados encontradas no interior 

da cavidade OCM 45. 

 

Figura 265: Fezes de mamífero 

encontradas no interior da cavidade 

OCM 45. 

 

Figura 266: Fezes de roedor 

encontradas no interior da cavidade 

OCM 45. 

 

Figura 267: Araneae, Sicariidae, 

Loxosceles sp. observada no interior 

da cavidade OCM 45. 
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OCM 53 

A cavidade apresenta pequena entrada com grande inclinação e grande acúmulo de 

detritos vegetais em seus primeiros 5 metros (Figuras 268 e 269). O entorno da 

cavidade apresenta vegetação de mata seca, com algumas árvores de 

aproximadamente 10 metros, com muita serapilheira (Figura 270). O piso da cavidade 

é formado por sedimento.  

A presença de água não foi verificada. A cavidade apresentou uma média de 

temperatura e umidade relativa do ar de 26,4ºC e 53%, com zonação completa, 

predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido pela inclinação da entrada e por animais. A cavidade 

apresentou baixa diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas 

detritos vegetais (Figura 271), raízes (Figura 272) e fezes de roedor (Figura 273).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 6 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 6 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 40: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 53. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Diptera Culicidae sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Orthoptera Phalangopsidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 268: Entrada da cavidade OCM 

53. 

 

Figura 269: Interior da cavidade OCM 

53, observando-se a entrada e o 

acúmulo de detritos vegetais. 

 

Figura 270: Entorno da cavidade OCM 

53, observando-se vegetação 

arbustiva. 

 

Figura 271: Interior da cavidade OCM 

53. 

 

Figura 272: Interior da cavidade OCM 

53, observando-se os detritos 

vegetais. 

 

Figura 273: Raízes observadas no 

interior da cavidade OCM 53. 
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Figura 274: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

OCM 53. 

 

 

OCM 61A 

A cavidade encontra-se dentro da área diretamente afetada (ADA). O entorno da 

cavidade apresenta vegetação arbustiva, com algumas trepadeiras. 

A cavidade possui dimensões consideráveis para o universo de cavidades local. O 

piso da cavidade encontrava-se coberto por solo, com a presença de grande 

quantidade de blocos (Figura 275).  

A presença de água foi verificada por gotejamentos. A cavidade apresentou uma 

média de temperatura e umidade relativa do ar de 25ºC e 80%, com zonação 

completa, predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é carreado por fendas e por animais. A cavidade apresentou baixa 

diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas detritos vegetais 

(Figura 276), raízes e fezes de roedor.  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 11 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 11 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 
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Tabela 41: Morfoespécies observadas na cavidade COM 61A. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Salticidae sp. 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Collembola Collembola sp. 

Arthropoda Diplopoda Diplopoda sp. 

Arthropoda Diptera Diptera sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Cixiidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 275: Entrada da cavidade OCM61A. 

 

Figura 276: Detritos encontrados no 

interior da OCM61A. 

 

Figura 277: Araneae da família Salticidae 

encontrada na OCM61A. 

 

Figura 278: Claraboia encontrada na 

cavidade OCM61A. 

 

 

OCM 61B 

A cavidade encontra-se dentro da área diretamente afetada (ADA). O entorno da 

cavidade apresenta vegetação arbustiva, com algumas trepadeiras. O piso da 

cavidade encontrava-se coberto por solo, com a presença de grande quantidade de 

blocos (Figura 279) e fungos (Figura 280).  

A presença de água foi verificada por gotejamentos. A cavidade apresentou uma 

média de temperatura e umidade relativa do ar de 27,1ºC e 81%, com zonação 

completa, predominando a disfótica.  

O aporte orgânico é favorecido por fendas e por animais. A cavidade apresentou baixa 

diversidade de substratos orgânicos, sendo registrados apenas detritos vegetais, 
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raízes (Figura 281 e 282) e fezes de roedor (Figura 283).  

Caracterização faunística geral da cavidade 

Foi observado na caverna, um total de 9 morfoespécies de invertebrados e nenhuma 

espécie de vertebrados, como pode ser observado na tabela a seguir. Desta forma, no 

total foram encontrados 9 morfoespécies. Entre estas, em nenhuma espécie foram 

observados possíveis troglomorfismos. 

Tabela 42: Morfoespécies observadas na cavidade OCM 61B. 

Filo Taxa Morfoespécie 

Arthropoda Araneae Sicariidae sp. 

Arthropoda Collembola Collembola sp. 

Arthropoda Diptera Psychodidae sp. 

Arthropoda Diptera Sarcophagidae 

Arthropoda Hemiptera Cixiidae sp. 

Arthropoda Hemiptera Reduviidae sp. 

Arthropoda Lepidoptera Lepidoptera sp. 

Arthropoda Neuroptera Myrmeleontidae sp. 

Arthropoda Psocoptera Psocoptera sp. 
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Figura 279: Interior da cavidade OCM 

61AB, observando-se solo com 

blocos. 

 

Figura 280: Interior da cavidade OCM 

61AB, observando piso com bastante 

solo e a presença de fungos. 

 

Figura 281: Raízes observadas no 

interior da cavidade OCM 61AB. 

 

Figura 282: Raízes observadas no 

interior da cavidade OCM 61 AB. 

 

Figura 283: Fezes de roedor 

observadas no interior da cavidade 

OCM 61 AB. 

 

Figura 284: Hemiptera, Cixiidae 

observada no interior da cavidade 

OCM 61 AB. 
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Figura 285: Araneae, Salticidae, 

observada no interior da cavidade 

OCM 61 AB. 

 

Figura 286: Araneae, Sicariidae, 

Loxosceles sp., observada no interior 

da cavidade OCM 61 AB 

 

Figura 287: Diptera, observado no 

interior da cavidade OCM 61 AB. 

 

Figura 288: Hemiptera, Reduviidae, 

Zelurus sp. observado no interior da 

cavidade OCM 61 AB. 
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Os aportes orgânicos 

Uma das características mais comuns às cavernas é a ausência de luz em 

determinados pontos, e isso faz com que organismos fotossintetizantes não se 

estabeleçam nesses locais (Gomes et al., 2000). Dessa forma, a fonte de recursos na 

maioria dos sistemas cavernícolas é quase exclusivamente importada do meio externo 

(Barr, 1968; 1967; Mohr & Poulson, 1966). Esses recursos podem chegar ao meio 

cavernícola por três vias principais: (i) pela água, através de chuvas que escorrem 

pelas fendas, claraboias, rios subterrâneos ou mesmo pela inclinação do piso na 

entrada; (ii) pelo vento, através das fendas, claraboias e/ou entrada principal; e (iii) 

carreado por animais, na forma de fezes ou cadáveres que servirão de base para teias 

alimentares de muitos organismos cavernícolas (Culver, 1982) (Figura 289). 

No presente estudo foi observado que a maior fonte de substratos orgânicos é 

proveniente do ambiente externo, através de detritos vegetais da vegetação do 

entorno e também através de animais acidentais, como é o caso do roedor, conhecido 

localmente como Mocó, que é muito abundante na região.  

Por não existirem agentes hídricos, como rios e riachos no interior da região do 

estudo, devido ao fato desta ser um morro, estes não ajudaram no aporte de 

nutrientes paras as cavidades. Em algumas cavidades foram registrados indícios de 

inundações e marcas que sugerem a passagem de água em abundância em épocas 

de chuva, o que pode contribuir de certa forma para o carreamento de nutrientes em 

determinadas épocas.  

Outro agente de manutenção do aporte orgânico encontrado no presente estudo foi o 

grupo Chiroptera. O guano destes animais foi encontrado em cinco cavidades, dentre 

elas quatro sendo as mais representativas do estudo, com dimensões consideráveis e 

presença de zonação afótica. 

Esses depósitos de guano podem representar uma das fontes alimentares mais 

importantes para muitos invertebrados, principalmente em cavernas permanentemente 

secas, nas quais pode não haver aporte de nutrientes por outras vias (Ferreira & 

Martins 1999b, Gnaspini & Trajano 2000). Além disso, a ampla variedade de espécies 

de morcegos, com dietas distintas, que utilizam cavernas como abrigo resulta em 

importação de energia com qualidades distintas (Bredt & Magalhães 1999, 2006; Reis 

et al. 2007, Portella 2010). 

Os sistemas radiculares também possuem grande importância para os ambientes 
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cavernícolas, pois levam através destes, uma fonte de energia muito utilizada pelos 

organismos que ali habitam. Raízes foram encontradas em doze cavidades do estudo. 

Desta forma, a preservação do ambiente epígeo com sua vegetação é de fundamental 

importância para a preservação da dinâmica trófica e das comunidades cavernícolas, 

onde toda uma estrutura ecológica atua na manutenção destes locais (Figura 290). 

 

Figura 289: Sistema de fluxo de energia entre os ambientes epígeo e hipógeo (Fonte: 

CECAV) 
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Figura 290: Diagrama representando as principais estruturas e processos tróficos em 

uma caverna (Fonte: Ferreira 2004). 

 

Conectividade 

Os ambientes subterrâneos compreendem extensas redes de espaços de diferentes 

dimensões e graus distintos de conectividade. As cavernas nessa perspectiva 

compreendem somente os espaços de maior volume e dimensão, capazes de serem 

acessados pelo homem. 

No entanto inúmeros organismos, especialmente invertebrados, são capazes de 

circular e estabelecer populações viáveis em espaços menores, como interstícios e 

fendas na rocha ou em seu contato com o solo. Dessa forma existe desde a superfície 

até o interior de uma caverna uma sucessão de hábitats subterrâneos que se 

apresentam em diferentes configurações.  

O primeiro tipo de compartimento de hábitat compõe os chamados espaços 

intersticiais do solo, representado por pequenas fissuras e rachaduras. Tal conjunto de 

hábitats pode ser denominado ambiente endógeno, sendo acessado principalmente 

por organismos edafobiontes, que podem tanto acessar esses hábitats por meio de 

suas minúsculas descontinuidades ou mesmo ativamente, por meio da escavação 

direta do solo. 
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O solo profundo pode mesclar-se a um conjunto de fendas de maior calibre 

conformadas por descontinuidades na rocha ou mesmo espaços existentes entre 

blocos de rochas oriundos da própria fragmentação da porção mais superficial da 

rocha. Tal região onde existe esse contato do solo com rochas fragmentadas, recebe o 

nome de meio subterrâneo superficial (MSS), que compõe uma variedade importante 

de hábitats para inúmeras espécies (Figura 291). Desta forma, diferentes ambientes 

com diferentes profundidades podem manter uma conectividade e estrutura que 

favorecem a movimentação dos organismos de menor porte entre as cavernas 

acessadas pelo homem, e muitas vezes isso não é levado em consideração. 

 

Figura 291: Sistema de conectividade entre macrocavidades e microcavidades (Fonte: 

Culver & Pipan 2010). 
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Sugestão das Áreas de Influência para o Meio Biótico 

 

Quando se diz respeito à área mínima de entorno necessária para a preservação da 

integridade física e biológica de uma cavidade natural subterrânea, uma série de 

características deve ser levada em consideração para promover uma real preservação 

de seus elementos bióticos e abióticos. Hoje os órgãos competentes definem um raio 

de proteção de 250 metros em relação à cavidade como medida provisória, e essa é 

uma estimativa arbitrária. Não existem justificativas técnicas para esse raio de 250 

metros, pois cada cavidade possui suas características e peculiaridades, bem como, 

estudos específicos devem ser feitos para entendermos a real necessidade desse raio, 

podendo este ser reduzido ou ampliado conforme a complexidade do ambiente 

estudado. 

Nos estudos específicos devemos levar em consideração: (1) a comunidade 

cavernícola, verificando se existem espécies endêmicas e restritas ao ambiente 

cavernícola, espécies raras, e a comunidade e suas interações como um todo; (2) os 

aportes orgânicos e como estes são carreados para o interior das cavidades; (3) a 

distância entre as cavidades e a direção dos desenvolvimentos, para ver a possível 

conectividade entre as mesmas; (4) os organismos acidentais e troglóxenos que 

frequentam estes locais e suas contribuições para esses ambientes; (5) a estrutura 

externa das cavidades, como estado da vegetação do entorno, riachos, lagoas; (6) a 

geologia local e a posição das cavidades no contexto geológico, se estão em topos de 

morro, na base, se estão na zona de recarga ou descarga, e (7) as micro-bacias e 

curvas de nível que direcionam o fluxo hídrico para o interior das cavidades. 

Estudando estes fatores, conseguimos ter uma noção de como a cavidade está 

inserida na paisagem e como é o funcionamento do ecossistema em geral, nos dando 

uma orientação para a definição de áreas de proteção necessárias para a preservação 

das integridades física e biológica destes ambientes. Nas cavernas do presente estudo 

foram levantados os fatores mais gerais e a partir de dados de campo foram sugeridas 

as áreas de influência para proteção das mesmas. Abaixo estão os mapas com as 

sugestões de áreas de proteção provisórios e algumas justificativas: 

1 - No mapa abaixo (Figura 292) podemos observar que algumas cavidades estão no 

entorno da Mina e em locais que não possuem uma estrutura vegetal significativa.  
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Figura 292: Mapa geral da área com as cavidades plotadas. 
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2 – A cavidade CAV03 encontra-se dentro da Mina, e todo o entorno já está 

impactado, sem vegetação expressiva, com estradas próximas e local já alterado 

pelas estruturas da mineração. Além disso, a cavidade possui pequeno 

desenvolvimento, área e volume, bem como sofre grande influência do ambiente 

externo, com grande luminosidade no interior, o que dificulta o estabelecimento de 

comunidades cavernícolas. Desta forma, levar em consideração o proposto pela 

legislação de hoje, com uma definição de um raio de proteção de 250 metros seria 

desnecessário, visto que não englobaria estruturas importantes para a manutenção da 

comunidade cavernícola. Assim, de acordo com os parâmetros biológicos juntamente 

com os parâmetros físicos e geológicos estudados foi proposto uma área de influência 

como mostrado nas figuras 293 e 294, levando em consideração também a microbacia 

e as curvas de nível que direcionam o fluxo hídrico para a cavidade, pois estes são de 

grande importância na formação das cavernas e na recarga de aportes orgânicos.  
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Figura 293: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV03, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 294: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV03, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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3 – A cavidade OCM22 encontra-se dentro da Mina, e todo o entorno já está 

impactado, sem vegetação expressiva, com estradas próximas e local já modelado 

pela estrutura da mineração. Além disso, a cavidade possui pequeno 

desenvolvimento, área e volume, bem como sofre grande influência do ambiente 

externo, com grande luminosidade no interior, o que dificulta o estabelecimento de 

comunidades cavernícolas. Desta forma, levar em consideração o proposto pela 

legislação de hoje, com uma definição de um raio de proteção de 250 metros seria 

desnecessário, visto que não englobaria estruturas importantes para a manutenção da 

comunidade cavernícola. Assim, de acordo com os parâmetros biológicos juntamente 

com os parâmetros físicos e geológicos estudados foi proposto uma área de influência 

como mostrado nas figuras 295 e 296, levando em consideração também a microbacia 

e as curvas de nível que direcionam o fluxo hídrico para a cavidade, pois estes são de 

grande importância na formação das cavernas e na recarga de aportes orgânicos.  
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Figura 295: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM22, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 296: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM22, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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4 – A cavidade OCM23 encontra-se dentro da Mina, e todo o entorno já está 

impactado, sem vegetação expressiva, com estradas próximas e local já modelado 

pela estrutura da mineração. Além disso, a cavidade possui pequeno 

desenvolvimento, área e volume, bem como sofre grande influência do ambiente 

externo, com grande luminosidade no interior, o que dificulta o estabelecimento de 

comunidades cavernícolas. Desta forma, levar em consideração o proposto pela 

legislação de hoje, com uma definição de um raio de proteção de 250 metros seria 

desnecessário, visto que não englobaria estruturas importantes para a manutenção da 

comunidade cavernícola. Assim, de acordo com os parâmetros biológicos juntamente 

com os parâmetros físicos e geológicos estudados foi proposto uma área de influência 

como mostrado nas figuras 297 e 298, levando em consideração também a microbacia 

e as curvas de nível que direcionam o fluxo hídrico para a cavidade, pois estes são de 

grande importância na formação das cavernas e na recarga de aportes orgânicos.  
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Figura 297: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM23, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 298: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM23, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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5 – A cavidade OCM24 encontra-se dentro da Mina, e todo o entorno já está 

impactado, sem vegetação expressiva, com estradas próximas e local já modelado 

pela estrutura da mineração. Além disso, a cavidade possui pequeno 

desenvolvimento, área e volume, bem como sofre grande influência do ambiente 

externo, com grande luminosidade no interior, o que dificulta o estabelecimento de 

comunidades cavernícolas. Desta forma, levar em consideração o proposto pela 

legislação de hoje, com uma definição de uma área de proteção de 250 metros seria 

desnecessário, visto que não englobaria estruturas importantes para a manutenção da 

comunidade cavernícola. Assim, de acordo com os parâmetros biológicos juntamente 

com os parâmetros físicos e geológicos estudados foi proposto uma área de influência 

como mostrado nas figuras 299 e 300, levando em consideração também a microbacia 

e as curvas de nível que direcionam o fluxo hídrico para a cavidade, pois estes são de 

grande importância na formação das cavernas e na recarga de aportes orgânicos.  
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Figura 299: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM24, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 300: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM24, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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6 – Para a cavidade OCM14 foram levadas em consideração além dos parâmetros 

biológicos, a posição em que a cavidade se encontra, a inclinação do morro, tendo em 

vista a preservação da recarga, bem como, as microbacias e as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água (Figura 301), que ocorre da Cav. OCM41 para a Cav. 

OCM14. Assim a área de influência sugerida encontra-se nas figuras 302 e 303. 

 

 

 

 

Figura 301: Sistema de Recarga e descarga em ambientes cársticos (Fonte: II curso de 

espeleologia e licenciamento ambiental, CECAV). 
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Figura 302: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM14, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 303: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM14, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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7 – Para a cavidade OCM31 foram levadas em consideração além dos parâmetros 

biológicos, a posição em que a cavidade se encontra, a inclinação do morro, tendo em 

vista a preservação da recarga, bem como, a microbacia e as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água (Figura 301), que ocorre da Cav. OCM41 para a Cav. 

OCM14, e a cavidade OCM31 encontra-se entre estas duas. Assim a área de 

influência sugerida encontra-se nas figuras 304 e 305, além disso a cavidade 

apresenta uma grande influência do ambiente externo, com grande luminosidade em 

seu interior, e por apresentar um pequeno desenvolvimento, as temperaturas e 

umidades podem oscilar drasticamente, o que pode afetar o estabelecimento de 

comunidades cavernícolas. 
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Figura 304: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM31, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 305: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM31, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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8 – Para a cavidade OCM35 foram levadas em consideração além dos parâmetros 

biológicos, a posição em que a cavidade se encontra, a inclinação do morro, tendo em 

vista a preservação da recarga, bem como, a microbacia e as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água (Figura 301), que ocorre da Cav. OCM41 para a Cav. 

OCM14, e a cavidade OCM35 encontra-se entre estas duas. Assim a área sugerida 

encontra-se nas figuras 306 e 307. 
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Figura 306: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM35, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 307: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM35, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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9 – Para a cavidade OCM36 foram levadas em consideração além dos parâmetros 

biológicos, a posição em que a cavidade se encontra, a inclinação do morro, tendo em 

vista a preservação da recarga, bem como, as microbacias e as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água (Figura 301), que ocorre da Cav. OCM41 para a Cav. 

OCM14, e a cavidade OCM36 encontra-se entre estas duas. Assim a área de 

influência sugerida encontra-se nas figuras 308 e 309. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

 

Figura 308: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM36, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 309: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM36, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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10 – Para a cavidade OCM37 foram levadas em consideração além dos parâmetros 

biológicos, a posição em que a cavidade se encontra, a inclinação do morro, tendo em 

vista a preservação da recarga, bem como, a microbacia e as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água (Figura 301), que ocorre da Cav. OCM41 para a Cav. 

OCM14, e a cavidade OCM37 encontra-se entre estas duas. Assim a área de 

influência sugerida encontra-se nas figuras 310 e 311, além disso a cavidade 

apresenta característica de abrigo e apresenta influência do ambiente externo em boa 

parte, e por apresentar um pequeno desenvolvimento, as temperaturas e umidades 

podem oscilar drasticamente, o que pode afetar o estabelecimento de comunidades 

cavernícolas. 
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Figura 310: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM37, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 311: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM37, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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11 – Para a cavidade OCM39 foram levadas em consideração além dos parâmetros 

biológicos, a posição em que a cavidade se encontra, a inclinação do morro, tendo em 

vista a preservação da recarga, bem como, as microbacias e as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água (Figura 301), que ocorre da Cav. OCM41 para a Cav. 

OCM14, e a cavidade OCM39 encontra-se entre estas duas. Assim a área de 

influência sugerida encontra-se nas figuras 312 e 313. 
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Figura 312: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM39, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 313: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM39, onde o contorno verde é a área sugerida.
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12 – Para a cavidade OCM40 foram levadas em consideração além dos parâmetros 

biológicos, a posição em que a cavidade se encontra, a inclinação do morro, tendo em 

vista a preservação da recarga, bem como, as microbacias e as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água (Figura 301), que ocorre da Cav. OCM41 para a Cav. 

OCM14, e a cavidade OCM40 encontra-se entre estas duas. Assim a área de 

influência sugerida encontra-se nas figuras 314 e 315.  
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Figura 314: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM40, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 315: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM40, onde o contorno verde é a área sugerida.
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13 – Para a cavidade OCM41 foram levadas em consideração além dos parâmetros 

biológicos, a posição em que a cavidade se encontra, a inclinação do morro, tendo em 

vista a preservação da recarga, bem como, as microbacias e as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água para a cavidade (Figura 301). Assim a área de influência 

sugerida encontra-se nas figuras 316 e 317, além disso, a cavidade apresenta 

influência do ambiente externo em boa parte, e por apresentar um pequeno 

desenvolvimento, as temperaturas e umidades podem oscilar drasticamente, o que 

pode afetar o estabelecimento de comunidades cavernícolas. 
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Figura 316: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM41, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 317: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM41, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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14 – Para a cavidade OCM 44, foram levados em consideração a vegetação do 

entorno, o volume da cavidade, a riqueza preliminiar, bem como as microbacias e as 

curvas de nível que direcionam a água para a cavidade, no intuito de definir a área de 

influência para a preservação da mesma e foi sugerida uma área que encontra-se nas 

figuras 318 e 319.  
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Figura 318: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM44, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 319: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM44, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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15 – Para a cavidade OCM45 foi levado em consideração a vegetação do entorno 

para, a influência das curvas de nível (recarga) e as microbacias para a definição da 

área de influência para a preservação da mesma, e foi sugerida uma área que 

encontra-se nas figuras 320 e 321.  
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Figura 320: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM45, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 321: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM45, onde o contorno verde é a área sugerida.
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16 – Para a cavidade OCM53 foi levado em consideração a vegetação do entorno, a 

influência das curvas de nível (recarga) e as microbacias para a definição da área de 

influência para a preservação da mesma, e foi sugerida uma área que encontra-se nas 

figuras 322 e 323.  
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Figura 322: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM53, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 323: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM53, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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17 – Para a cavidade CAV10-1, foram levados em consideração a direção em que a 

cavidade se desenvolve, a vegetação expressiva no entorno, as áreas de recarga e 

descarga, demonstradas pelas curvas de nível, bem como a microbacia que a mesma 

se insere. Neste caso a área de influência sugerida encontra-se nas figuras 324 e 325.  
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Figura 324: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV10-1, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 325: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV10-1, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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18 – Para a cavidade CAV13, foram levados em consideração a direção em que a 

cavidade se desenvolve, a vegetação expressiva no entorno, as áreas de recarga e 

descarga, demonstradas pelas curvas de nível, bem como as microbacias que a 

mesma se insere. Neste caso a área de proteção sugerida encontra-se nas figuras 326 

e 327.  
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Figura 326: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV13, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 327: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV13, onde o contorno verde é a área sugerida. 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

19– Para a cavidade CAV14 foram levados em consideração a direção em que a 

cavidade se desenvolve, a vegetação expressiva no entorno, as dimensões, as 

estruturas biológicas da cavidade, as áreas de recarga e descarga além das 

microbacias que a mesma se insere. Neste caso a área de influência encontra-se nas 

figuras 328 e 329.  
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Figura 328: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV14, onde o contorno verde é a área sugerida. 



 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG. 

371 

 

Figura 329: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV14, onde o contorno verde é a área sugerida.



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

20 – Para a cavidade CAV15, foram levados em consideração a direção em que a 

cavidade se desenvolve, a vegetação expressiva no entorno e as áreas de recarga e 

descarga as áreas de recarga e descarga, demonstradas pelas curvas de nível, bem 

como as microbacias que a mesma se insere. Neste caso a área de proteção sugerida 

encontra-se nas figuras 330 e 331 além disso, a cavidade possui pequeno tamanho, e 

com isso sofre influência do ambiente externo, o que pode acarretar em oscilações de 

temperaturas e umidades, o que pode interferir no estabelecimento de comunidades 

cavernícolas. 
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Figura 330: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV15, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 331: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV15, onde o contorno verde é a área sugerida.
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21 – Para a cavidade CAV16, foram levados em consideração a direção em que a 

cavidade se desenvolve, a vegetação expressiva no entorno e as áreas de recarga e 

descarga, demonstradas pelas curvas de nível, bem como as microbacias que a 

mesma se insere. Neste caso a área de proteção sugerida encontra-se nas figuras 332 

e 333, além disso, a cavidade possui pequeno tamanho, e com isso sofre influência do 

ambiente externo, o que pode acarretar em oscilações de temperaturas e umidades, o 

que pode interferir no estabelecimento de comunidades cavernícolas. 
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Figura 332: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV16, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 333: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV16, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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22– Para a cavidade CAV19 foram levados em consideração a direção em que a 

cavidade se desenvolve, a vegetação expressiva no entorno, as dimensões, as 

estruturas biológicas da cavidade e as áreas de recarga e descarga, demonstradas 

pelas curvas de nível, bem como as microbacias que a mesma se insere. Neste caso a 

área de proteção sugerida encontra-se nas figuras 334 e 335, além disso, o conjunto 

das características encontradas na cavidade proporciona um ambiente propício para o 

estabelecimento de uma comunidade cavernícola, com uma riqueza preliminar 

considerável, boa área de zonação afótica e uma tendência à estabilidade ambiental.  
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Figura 334: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV19, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 335: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV19, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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23 – Para a cavidade CAV22, foram levados em consideração a direção em que a 

cavidade se desenvolve, a vegetação expressiva no entorno, as áreas de recarga e 

descarga, demonstradas pelas curvas de nível, bem como as microbacias que a 

mesma se insere. Neste caso a área de proteção sugerida encontra-se nas figuras 336 

e 337, além disso, a cavidade possui pequeno tamanho, e com isso sofre influência do 

ambiente externo, o que pode acarretar em oscilações de temperaturas e umidades, o 

que pode interferir no estabelecimento de comunidades cavernícolas. 
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Figura 336: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV22, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 337: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV22, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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24 – Para a cavidade CAV23, foram levados em consideração a direção em que a 

cavidade se desenvolve, a vegetação expressiva no entorno, as áreas de recarga e 

descarga, demonstradas pelas curvas de nível, bem como a microbacia que a mesma 

se insere. Neste caso a área de proteção sugerida encontra-se na figuras 338 e 339, 

além disso, a cavidade possui pequeno tamanho, influência antrópica, com presença 

de lixo na entrada, e com isso sofre influência do ambiente externo, o que pode 

acarretar em oscilações de temperaturas e umidades, o que pode interferir no 

estabelecimento de comunidades cavernícolas.  
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Figura 338: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV23, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 339: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV23, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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25 – Para a cavidade CAV24 foram levados em consideração a direção em que a 

cavidade se desenvolve, a vegetação expressiva no entorno, as dimensões, as 

estruturas biológicas da cavidade, as áreas de recarga e descarga, demonstradas 

pelas curvas de nível, bem como as microbacias que a mesma se insere. Neste caso a 

área de proteção sugerida encontra-se nas figuras 340 e 341, além disso, esta 

cavidade é a maior do projeto e o conjunto das características da cavidade 

proporciona um ambiente propício para o estabelecimento de uma comunidade 

cavernícola, com uma riqueza preliminar considerável, boa área de zonação afótica e 

uma tendência à estabilidade ambiental.  
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Figura 340: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV24, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 341: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV24, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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26 - Na frente da cavidade OCM02 a vegetação não é expressiva, existem estradas e 

o local já se encontra impactado, o que descaracteriza a importância de ter uma área 

de influência direcionada para estes locais, visto que não contribuirá para a 

manutenção das características físicas e biológicas das cavidades. Desta forma foi 

sugerido que área de influência da cavidade deveria ser para a parte de recarga 

(montante), além da microbacia que a mesma se insere. Neste caso a área de 

influência sugerida encontra-se nas figuras 342 e 343, além disso, a cavidade 

apresenta pequenas dimensões, sofrendo influência do ambiente externo, o que pode 

acarretar em oscilações nas temperaturas e umidades e prejudicar o estabelecimento 

de comunidades cavernícolas. 
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Figura 342: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM02, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 343: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM02, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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27 - Na frente da cavidade OCM10 a vegetação não é expressiva, existem estradas e 

o local já se encontra impactado, o que descaracteriza a importância de ter uma área 

de influência direcionada para estes locais, visto que não contribuirá para a 

manutenção das características físicas e biológicas das cavidades. Desta forma foi 

sugerido que área de influência da cavidade deveria ser para a parte de recarga 

(montante), além da microbacia que a mesma se insere. Neste caso a área de 

influência sugerida encontra-se nas figuras 344 e 345. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

 

Figura 344: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM10, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 345: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM10, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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28 - Na frente das cavidades OCM61-A e OCM61-B, a vegetação não é expressiva, 

existem estradas e o local já se encontra impactado, o que descaracteriza a 

importância de ter uma área de influência direcionada para estes locais, visto que não 

contribuirá para a manutenção das características físicas e biológicas das cavidades. 

Desta forma foi sugerido que as áreas de influência das cavidades deveriam ser para 

a parte de recarga (montante), além da microbacia que a mesma se insere. Neste 

caso as áreas de influência sugeridas encontram-se nas figuras 346, 347, 348 e 349. 
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Figura 346: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM61 - A, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 347: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM61 - A, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 348: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM61 - B, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 349: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade OCM61 - B, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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29 – Para as cavidades CAV27 e CAV29 foram levadas em consideração as 

características e dimensões das cavidades, o local que elas se encontram, como a 

recarga e descarga, a vegetação do entorno, além dos parâmetros que afetam as 

comunidades cavernícolas, bem como, as microbacias em que as mesmas estão 

inseridas. Neste caso as áreas de influência sugeridas encontram-se nas figuras 350, 

351, 352 e 353.  
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Figura 350: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV27, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 351: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV27, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 352: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV29, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 353: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV29, onde o contorno verde é a área sugerida. 
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30 – Para a cavidade CAV 10 foram levados em consideração a vegetação expressiva 

no entorno, que é continua e favorece a conexão externa entre algumas cavidades, e 

as áreas de recarga e descarga, demonstradas pelas curvas de nível, sendo sugerida 

a área de influência que se encontra nas figuras 06 e 07. 

 

 
Figura 354: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV10, onde o 

contorno verde é a área sugerida. 
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Figura 355: Sugestão de área de influência para a proteção da cavidade CAV10, onde o 

contorno verde é a área sugerida. 
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Concluindo, as sobreposições das áreas de influência das cavidades do estudo 

ficaram da seguinte forma, como mostrado abaixo (Figuras 354 e 355): 
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Figura 356: Mapa geral das áreas de influência sugeridas e a conexão entre elas, 

formando uma grande área para a preservação da complexidade biológica do local. Onde 

a parte colorida representa as áreas de influências das cavidades do estudo. 
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Figura 357: Detalhe da sobreposição das áreas de influência do meio biótico 
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10 DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

 

Diante dos resultados obtidos pela prospecção espeleológica e posteriormente pelo 

presente estudo, pôde-se perceber que a ADA - Área Diretamente Afetada, encontra-

se bastante alterada pelas atividades minerárias, bem como, pela presença de 

diversas estruturas ligadas à atividade do empreendimento, como acessos, bancadas, 

bermas, praças de lavra, etc., necessárias à instalação e operação do 

empreendimento, que por sua vez resultou em uma série de impactos na área de 

influência das cavidades. 

 

Por sua vez, na AID - Área de Influência Direta, em sua maior parte a vegetação 

encontra-se preservada, bem como, não foram observados impactos gerados pela 

mineração, incidentes sobre as cavidades identificadas nesta porção do 

empreendimento, pois a distância das mesmas em relação às fontes geradoras de 

impactos são consideráveis. 

  

Dentre a lista de impactos ambientais inerentes à lavra e beneficiamento de calcário 

relacionados às cavernas, serão avaliados a seguir: 

 

 Modificação da paisagem, retirada do solo, sistema de drenagem natural e 

circulação de águas; 

 Supressão da vegetação;  

 Geração de poeiras fugitivas e material particulado em suspensão; 

 Vibrações geradas pelas detonações para desmonte de rocha, operação de 

equipamentos, movimentação de máquinas e veículos; 

 Ultralançamentos gerados por fogachos ou falta de otimização do plano de 

fogo; 

 Sobrepressão acústica, poluição sonora e geração de ruídos. 
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 Modificação da paisagem, retirada do solo, do sistema de drenagem 

natural e circulação de águas 

 

A modificação da paisagem foi o impacto mais significativo identificado que incidiu 

sobre as cavidades presentes na Área Diretamente Afetada - ADA pelo 

empreendimento (Fotos 77 e 78). Pois esta alteração também provocou a 

consequente retirada do solo, e as alterações do sistema de drenagem natural e 

circulação das águas superficiais, além de ser irreversível. 

 

Para a abertura da cava e instalação das bancadas e acessos ocorreu a retirada do 

solo, da vegetação e consequente alteração da paisagem. 

 

Foto 77: Porção norte da Área Diretamente Afetada - ADA, com bancadas e estradas de 

acesso. 
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Foto 78: Bancada da frente de lavra norte do empreendimento. 

 

Contudo as alterações no relevo são inerentes às atividades minerárias, com a 

consequente modificação da drenagem superficial. 

 

No tocante ao empreendimento em tela, sua cava de lavra vem sendo consolidada 

desde 1994. No entanto, no que se refere às cavidades naturais existentes na ADA do 

mesmo, não ocorreram alterações significativas da drenagem e circulação de água, 

que comprometessem a dinâmica hídrica das mesmas, pois a lavra foi exercida mais 

intensamente na porção sul do mesmo. 

 

As cavidades presentes na Área Diretamente Afetada - ADA e que sofreram mais 

intensamente estes impactos, foram: CAV 3, OCM 02, OCM 14, OCM 22, OCM 23, 

OCM 24, OCM 31, OCM 39, OCM 61 A e OCM 61 B (Fotos 79, 80, 81 e 82). 
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Foto 79: Local onde situam-se as cavidades CAV 3, OCM 22, OCM 23 e OCM 24. 
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Foto 80: Entrada da cavidade OCM 22. 
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Foto 81: Entrada da cavidade OCM 23. 
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Foto 82: Entrada da cavidade OCM 31. 

 

Este impacto foi classificado como de Magnitude Elevada - Temporalidade Presente - 

mas Irreversível. 

 

Medida mitigadora: Apresentação de um PRAD - Programa de recuperação de área 

degradada. 

 

Entretanto após a apresentação do estudo de classificação do grau de relevância de 

cavidades e a manifestação do órgão competente o empreendedor tem interesse de 

continuar com as atividades nesta parte do empreendimento.  

 

 Supressão da vegetação 

A supressão da vegetação foi outro impacto muito significativo identificado que incidiu 

sobre as cavidades presentes na Área Diretamente Afetada - ADA pelo 

empreendimento (Fotos 83 e 84). 

 

A vegetação, além da água, é outra grande responsável pela manutenção do nível 

trófico das cavidades, através da geração de serrapilheira que é levada para o interior 
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das cavidades, dando sustentação para a fauna cavernícola. 

 

A supressão da vegetação pode provocar a alteração na qualidade das águas 

superficiais, a afugentação da fauna, perda e fragmentação de habitats de espécies 

acidentais e trogloxenos. A alteração direta e indireta do aporte orgânico para o interior 

das cavidades, bem como, o aumento da sedimentação clástica no interior das 

mesmas.  

 

 

Foto 83: Cava de lavra norte do empreendimento. 



 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG. 

419 

 
Foto 84: Diáclase na porção norte da lavra, com vegetação suprimida. 

 

No tocante ao empreendimento analisado, toda a área norte da ADA teve a sua 

vegetação suprimida, porém a referida supressão foi efetuada mediante um DAIA - 

Documento Autorizativo Para Intervenção Ambiental Nº 0029804 - A emitida pelo 

IEF/MG, obtida em função da revalidação da licença de operação do mesmo. 

 

As cavidades presentes na Área Diretamente Afetada - ADA e que sofreram mais 

intensamente este impacto, foram: CAV 3, OCM 02, OCM 14, OCM 22, OCM 23, OCM 

24, OCM 31, OCM 39, OCM 61 A e OCM 61 B (Fotos 85, 86 e 87). 
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Foto 85: Entorno da cavidade OCM 14, com a vegetação suprimida. 

 
Foto 86: Entrada das cavidades OCM 61 A e OCM 61 B, com a vegetação suprimida. 
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Foto 87: Detalhe da vegetação suprimida próximo às cavidades OCM 61 A e OCM 61 B. 

 

Este impacto foi classificado como de Magnitude Elevada - Temporalidade Presente - 

contudo é Reversível. 

 

Medida mitigadora: Este impacto pode ser revertido mediante a revegetação da área 

desmatada.  

 

Quanto às cavidades situadas na AID do empreendimento, cabe informar que as 

mesmas se encontram em área de vegetação nativa, onde não ocorreu supressão 

vegetacional (Foto 88). 
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Foto 88: Vegetação que recobre a Área de Influência Direta - AID, do empreendimento. 

 

 

 Geração de poeiras fugitivas e material particulado em suspensão; 

Outro impacto significativo gerado pelo empreendimento e incidente sobre as 

cavidades foi a geração de poeiras fugitivas e material particulado em suspensão. 

  

Na atividade minerária a geração de poeira, é inerente à atividade, seja pelas 

detonações, beneficiamento do minério ou movimentação de máquinas e 

equipamentos.  

 

Este impacto provoca a alteração da qualidade do ar e da beleza cênica dos 

espeleotemas e locais das cavidades onde a poeira penetra. 

 

No tocante ao empreendimento em tela, as cavidades situadas no centro da cava e a 

noroeste do beneficiamento são atingidas pelas poeiras fugitivas e material 

particulado. São estas: CAV 3, OCM 02, OCM 14, OCM 22, OCM 23, OCM 24, OCM 

31, OCM 39, OCM 61 A e OCM 61 B (Fotos: 89, 90, 91 e 92). 
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Foto 89: Poeira acumulada na entrada da cavidade OCM 14. 

 
Foto 90: Poeira acumulada no salão de entrada da cavidade OCM 14. 
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Foto 91: Poeira acumulada no entorno das cavidades OCM 61 a e OCM 61 B. 

 
Foto 92: Poeira no interior da cavidade OCM 22. 

 



 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG. 

425 

O controle da geração de poeira  é efetuado com a aspersão de águas nas vias, 

acessos, bem como nas instalações de britagem e classificação, além da implantação 

e adensamento de cortinas arbóreas, especialmente no entorno das instalações de 

beneficiamento. 

 

No caso das cavidades situadas na AID, não foram observados vestígios de poeiras, 

pois a grande maioria situam-se sob mata nativa. 

 

Este impacto foi classificado como de Magnitude Elevada - Temporalidade Presente - 

mas Reversível. 

 

Medida mitigadora: Intensificação da aspersão de água no beneficiamento, estradas e 

acessos, bem como, a implantação e/ou adensamento de cortinas arbóreas, caso 

estas já existam.  

 

 Vibrações geradas pelas detonações para desmonte de rocha, operação 

de equipamentos, movimentação de máquinas e veículos 

 

 

Vibrações geradas pelas detonações de explosivos 

 

Um impacto significativo que pode ser gerado pelo empreendimento e incidir sobre as 

cavidades é a geração de vibrações pela detonação de explosivos. Este impacto pode 

provocar danos à integridade física das mesmas. 

 

Todavia no dia 23 de novembro de 2015, a empresa Sequência Engenharia, 

especializada em monitoramento sismográfico, monitorou dois desmontes de rocha 

realizados pela CROS Mineração, em dois pontos de captação, situados nas 

cavidades OCM 14 e OCM 61 A, que totalizaram quatro amostras. O relatório de 

monitoramento completo encontra-se no anexo 4. 

 

Segundo o referido relatório, a metodologia empregada seguiu os parâmetros 

estabelecidos na Norma ABNT-NBR 9653 de 2005. 
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As distâncias de monitoramento variaram de um mínimo de 280 m em relação à 

cavidade OCM 61 A (Fogo 2) e a um máximo de 469 m em relação à cavidade OCM 

14 (Fogo 1)(Figura 356).  

 

Figura 358: Localização dos desmontes em relação às cavidades. (Fonte: Relatório de 

Monitoramento Sismográfico) 

A carga máxima por espera, que corresponde ao número de furos que é detonado ao 

mesmo tempo, foi igual à 347 Kg no desmonte 2. 

 

O maior valor de velocidade vibração de particula de pico gerado pela detonação e 

registrado nas cavidades, segundo o referido relatório (Anexo 4), foi de 2,97 mm/s, 

com uma frequência associada de 26,0 Hz. Como o mesmo considerou que as 

cavidades não possuem espeleotemas sensíveis, foi utilizado como critério de 

preservação da integridade física das mesmas, os limites contidos na Norma NBR 

9653/2005, ou seja, para a faixa de frequência associada ao pico da vibração (26,0 

Hz) o limite máximo admitido pela referida norma é igual à 33,4 mm/s. Portanto, 

segundo o relatório de monitoramento, este valor é 91,11% inferior ao limite da NBR 

9653/2005. 

 

Desta forma o referido relatório, afirma que desmontes que possuam as mesmas 

características de projeto, ou seja, altura de bancada, número de furos, malha e 

razões de carga semelhantes aos monitorados no mesmo, provavelmente produzirão 

valores de vibração semelhantes, e consequentemente não afetarão a integridade 

física das cavidades vizinhas ao empreendimento. 
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Mas além do relatório de monitoramento sismográfico, foi possível verificar durantes 

as visitas às cavidades presentes na ADA do empreendimento, que as mesmas não 

apresentavam sinais de impactos provocados por detonações de explosivos, como 

fraturas (trincas) ou queda de espeleotemas, fraturas ou trincas nas paredes/teto das 

cavidades, abertura ou reativação de fraturas existentes no interior das mesmas ou 

queda/desplacamento de blocos (Fotos 93, 94, 95, 96, 97 e 98). 

 

Foto 93: Espeleotemas tipo estalactites, sem sinais de quebra ou fraturamentos, no 

interior da cavidade OCM 14. 
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Foto 94: Escorrimentos, coralóides e estalactites sem marcas de trincas ou quebras no 

interior da cavidade OCM 14. 

 
Foto 95: Coralóides na parede e interior da cavidade OCM 23, sem marcas de quebras ou 

trincas. 
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Foto 96: Estalactites e escorrimentos sem marcas de quebras ou fraturas no interior da 

cavidade OCM 31. 

 
Foto 97: Escorrimento e micro-travertinos no interior da cavidade OCM 31, sem quebras 

ou trincas. 
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Foto 98: Estalactites, coralóides e couve-flor no interior da cavidade OCM 61 A, sem 

marcas de trincas ou fraturas. 

 

Como os efeitos das vibrações, tais como, quedas, trincas ou fraturas de 

espeleotemas, reativação ou abertura de fraturas ou trincas nas paredes e tetos da 

cavidade,não foram constatados, este impacto foi classificado como inexistente. 

 

No entanto, como o empreendimento encontra-se embargado, após a manifestação do 

órgão competente e possível reabertura do mesmo sugere-se a execução de testes 

sismográficos visando a melhoria dos planos de fogo utilizados, com a definição de 

uma curva de carga (atenuação), para as cavidades presentes na ADA.  

 

Por último, cabe informar que após a manifestação do órgão competente, até que seja 

concluído  o estudo de análise de relevância e no caso da suspensão do embargo das 

atividades do empreendimento, as atividades de lavra dererão ser retomadas na 

porção sul da antiga mina, longe das cavidades. 

Por sua vez não foram observados riscos geotécnicos nas cavidades estudadas, 

somente processos que ocorreram no passado e se estabilizaram devido à 

colmatação por cimento carbonático. 
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Vibrações geradas por operação de equipamentos, movimentação de máquinas 

e veículos  

 

Este é outro tipo de impacto que pode ser gerado pela operação do empreendimento. 

Contudo a incidência do mesmo não pode ser avaliado, pois durante a realização dos 

estudos o empreendimento encontrava-se embargado e em consequência as 

operações suspensas. 

 

Porém após a manifestação do órgão competente, sugere-se a execução do 

monitoramento das vibrações geradas pela britagem, máquinas e equipamentos em 

relação às cavidades presentes na ADA. 

 

Nesta categoria também podem ser inseridas as vibrações geradas pelo trânsito de 

veículos de carga (Carretas e caminhões) na BR 135, especialmente sobre a cavidade 

OCM 14, que dista 170 metros da referida rodovia. Vibrações geradas pelo trânsito 

destes veículos na rodovia, puderam ser sentidas no interior desta cavidade, durante a 

realização dos estudos (Foto 99). 

 

Foto 99: Rodovia BR 135, vista do interior da cavidade OCM 14. 

 



 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG. 

432 

Ultralançamentos gerados por fogachos ou falta de otimização do plano de fogo  

 

Os ultralançamentos são gerados em função de carga excessiva de explosivos nos 

desmontes de rocha, ou pela detonação de matacos ou blocos de rocha que 

favoreçem ao arremesso de fragmentos de rocha. 

 

As cavidades situadas no interior da ADA, são potencialmente sujeitas a impactos 

gerados pelos ultralançamentos, pois estão próximas às frentes de lavra do 

empreendimento.  

 

Foram constatados fragmentos resultantes de ultralançamentos (Fotos 100 e 101) no 

entorno das cavidades OCM 14, OCM 39, CAV 03, OCM 22, OCM 23 e OCM 24. Mas 

os mesmos foram identificados apenas nas partes externas das mesmas, não 

afetando os interiores das cavidades. 

 

Foto 100: Fragmentos resultantes de ultralançamentos, no entorno das cavidades OCM 

14 e OCM 39. 
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Foto 101: Local onde se localizam as cavidades CAV 3, OCM 22, OCM 23 e OCM 24. 

 

Também não foram identificados quedas, trincas ou fraturas de espeleotemas, 

fraturamentos ou trincas nas cavidades situadas na ADA, que pudessem ser atribuidas 

a ultralançamentos. 

 

Nas cavidades situadas na AID do empreendimento, não foram observados vestígios 

de ultralançamentos, pois as mesmas se encontram longe das frentes de lavra. 

 

Sobrepressão acústica, poluição sonora e geração de ruídos 

 

As principais fontes geradoras de ruídos na mineração são as instalações de 

beneficiamento, desmonte de rocha e movimentação de máquinas e equipamentos. 

 

No tocante às cavidades, este impacto insidiria com maior magnitude sobre os 

morcegos, mas no entanto nas cavidades inseridas na ADA, não foram observadas 

colônias estáveis, podendo as mesmas ser utilizadas apenas como abrigos 

temporários. 
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Porém a incidência do mesmo, sobre as cavidades, não pode ser avaliado devido ao 

fato do empreendimento encontrar-se embargado, e consequentemente estar com as 

operações suspensas durante a realização dos estudos. 

 

A medida que nos afastamos em direção à AID do empreendimento, os ruídos 

diminuem. Porém como o mesmo situa-se ao lado da rodovia BR 135, o trânsito de 

veículos também é uma fonte geradora de ruídos. 
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11 SUGESTÃO DE ÁREA DE INFLUÊNCIA E PERÍMETRO PROTETIVO DAS 

CAVIDADES AVALIADAS 

 

Nas áreas cársticas, ou seja, nos locais onde ocorrem rochas solúveis pela água, a 

forma como as águas superficiais e subterrâneas circulam é a  responsável por 

controlar a gênese e a evolução das cavidades naturais inseridas neste tipo de 

litologia, devido ao fato da mesma ser dissolvida em água. 

 

A água ácida, e por conseguinte a dissolução por ela engendrada é o principal fator no 

modelamento do relevo cárstico, seja na formação das cavernas, na definição das 

suas formas e conteúdo interno, cujas feições de maior beleza cênica são os 

espeleotemas. A dissolução também é preponderante no modelamento das formas 

externas do exocárste. 

  

A água também é fundamental para a manutenção da vida tanto no entorno, quanto no 

interior das cavidades, pois é a principal responsável pelo aporte energético interno 

das mesmas. 

   

Portanto a manutenção da integridade física e biótica das cavidades passa pela 

proteção da microbacia de drenagem nas quais se encontram inseridas, mais 

especificamente da região localizada à montante das mesmas (Figura 357). 

 

Desta forma será preservada a dinâmica de circulação hídrica e por conseguinte os 

processos dissolutivos e de reconstrução, ou seja da dinâmica natural da cavidade. 
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Figura 359: Áreas de Recarga a Montante das Cavidades. (Fonte: CECAV, 2013) 

 
No  caso da área do empreendimento em questão, para a definição das áreas de 

influência das cavidades analisadas, foram consideradas as microbacias onde as 

mesmas encontram-se inseridas, especialmente a área situada à montante destas, 

bem como, as curvas de nível que direcionam os fluxos hídricos em direção às 

referidas cavidades. 

 

Portanto dependendo da localização da cavidade, principalmente se a mesma se 

encontrar entre os divisores de água das microbacias, a sua área de influência poderá 

abranger mais de uma microbacia. 

 

Secundáriamente à definição das microbacias de contribuição hidríca onde se inserem 

as cavidades, também foram levados em consideração parâmetros como projeção 

horizontal, tamanho da área da projeção horizontal da cavidade, volume e desnível, 

bem como, os depósitos químicos e clásticos  

 

Os estudos sismográficos também são de vital importância para a manutenção da 

integridade física das cavidades, especialmente aquelas mais próximas a frentes de 

lavra de mineração, em virtude das vibrações geradas pelas detonações de explosivos 

utilizadas para o desmonte de rocha. 

 

Estes valores atendem à norma NBR 9653/2005, pois para a faixa de frequência 
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associada ao pico da vibração (26,0 Hz) o limite máximo admitido pela mesma é igual 

à 33,4 mm/s. Portanto este valor é 91,11% inferior ao limite da norma conforme pode 

ser observado no relatório em anexo. 

 

Assim segundo o relatório em anexo, pode-se afirmar que os desmontes efetuados 

com as mesmas características daqueles monitorados, produzirão vibrações 

semelhantes, e consequentemente não afetam a integridade física das cavidades 

próximas ás frentes de lavra. 

 

No caso da CROS Mineração foram monitorados dois fogos, denominados fogos 1 e 2 

(relatório em anexo) respectivamente, cujas distâncias de monitoramento variaram 

entre 280 m (Cavidade OCM 61 A) e 469 m (Cavidade OCM 14). As medições 

indicaram que mantidas as mesmas distâncias entre os desmontes monitorados  e as 

cavidades, bem como, as características dos mesmos não ocorrerão danos à 

integridade física das cavernas. 

 

Contudo, até a finalização dos Estudos de Análise de Relevância e consequente 

definição dos graus de relevância das cavidades, bem como, da manifestação da 

SUPRAM NM, a empresa se compremete a não operar na parte norte-noroeste da 

área de lavra. 

 

No empreendimento em questão as cavidades estão distribuidas pela ADA - Área 

Diretamente Afetada e pela AID - Área de influência Direta, de acordo com as tabelas 

abaixo (Mapa 7): 
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Cavidades situadas na ADA do empreendimento: 

  Cavernas OCM 2, OCM 14, OCM 22, OCM 23, OCM 24, OCM 31, OCM 35, 

OCM 36, OCM 37, OCM 39, OCM 61 A, OCM 61 B, CAV 3, . 

NOME DA CAVIDADE COORDENADAS UTM  

(DATUM WGS 84 Zona 23 S)   

ALTITUDE (m) 

OCM 02 617919 / 8158251  753  

OCM 14 - CAV. SUPRAM 617698 / 8158504 723  

OCM 22 617776 / 8158321  752  

OCM 23 617790 / 8158306  744  

OCM 24 617801 / 8158303   736  

OCM 31 617839 / 8158500  765  

OCM 35 - CAV. SUPRAM 1 617791 / 8158611  760  

OCM 36 - CAV. SUPRAM 2 617822 / 8158620 760  

OCM 37 - CAV. SUPRAM 3 617822 / 8158620 760 

OCM 39 - ABISMO 

SUPRAM 

617751 / 8158558 740  

OCM 61 A 617965 / 8158251 755  

OCM 61 B 617965 / 8158251 765  

CAV 03 617769 / 8158314 723  
Quadro 7: Coordenadas UTM das cavidades presentes na ADA do empreendimento. 
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Cavidades situadas na AID do empreendimento: 

 Cavernas OCM 10, OCM 40, OCM 41, OCM 44, OCM 45, OCM 53, CAV 10, 

CAV 10-1, CAV 13, CAV 14, CAV 15, CAV 16, CAV 19, CAV 22, CAV 23, CAV 

24, CAV 27 E CAV 29. 

 

NOME DA CAVIDADE COORDENADAS UTM  

(DATUM WGS 84 Zona 23 S)   

ALTITUDE (m) 

OCM 10 617960 / 8158175  765  

OCM 40 - CAV. SUPRAM 4 617807 / 8158628 720  

OCM 41  617831 / 8158636 773  

OCM 44 - CAV. OMEGA 1 617915 / 8158691 786  

OCM 45 - CAV. OMEGA 2 617898 / 8158687 792 

OCM 53 - CAV. OMEGA 3 617884 / 8158766 792  

CAV 10 618030 / 8158231 786 

CAV 10-1 618186 / 8158375 772  

CAV 13 618134 / 8158589 802  

CAV 14 618109 / 8158621 804  

CAV 15 618113 / 8158617 818  

CAV 16 618120 / 8158617 798  

CAV 19 618030 / 8158505 801  

CAV 22 618072 / 8158306 744  

CAV 23 618053 / 8158524 788  

CAV 24 618100 / 8158452 832  

CAV 27 617373 / 8158549 746  

CAV 29 617587 / 8158728 744  
Quadro 8: Coordenadas UTM das cavidades Identificadas na AID do empreendimento. 
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Mapa 7: Mapa de Localização das Cavidades. 
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A seguir é apresentado uma resumo dos dados espeleométricos das cavidades 

mapeadas: 

 

Nome da cavidade Projeção 

Horizontal (m) 

Área (m2) Volume (m3) Desnível 

(m) 

OCM 02 37,66 52,88 91,34 5,98 

OCM 10 33,29 30,32 26,64 4,80  

OCM 14 55,34 115,30 117,34 3,71 

OCM 22 23,77 33,14 65,99 3,97 

OCM 23 12,52 8,99 19,65 0,37 

OCM 24 9,44 10,38 13,08 4,52 

OCM 31 6,34 4,82 10,60 0,34 

OCM 35 12,52 8,99 19,63 0,37 

OCM 36 21,69 17,78 21,02 2,52 

OCM 37 19,10 20,65 54,77 1,0 

0CM 39 23,11 18,33 84,81 3,57 

OCM 40 25,77 74,15 134,80 3,81 

OCM 41 15,45 18,47 7,64 0,47 

OCM 44 35,52 103,19 474,78 4,51 

OCM 45 23,60 53,81 54,24 8,12 

OCM 53 15,31 10,83 123,72 3,98 

OCM 61 A 20,53 42,86 132,23 3,90 

OCM 61 B 31,36 59,74 160,57 1,76 

CAV 3 9,86 9,49 24,14 O,81 

CAV 10 11,50 7,90 3,15 2,07 

CAV 10-1 25,30 26,58 104,0 1,46 

CAV13 18,66 27,59 25,25 2,45 

CAV 14 37,63 96,30 107,14 1,47 

CAV 15 5,24 7,94 11,33 1,0 

CAV 16 19,41 18,88 29,91 1,13 
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CAV 19 30,88 88,57 1O7,81 6,75 

CAV 22 5,36 12,24 11,10 0,85 

CAV 23 7,56 5,16 11,67 0,61 

CAV 24 98,92 261,44 672,55 18,11 

CAV 27 17,78 133,17 212,06 3,21 

CAV 29 47,66 203,44 363,88 6,63 

Quadro 9: Resumo dos dados espeleométricos das cavidades mapeadas. 

 

Sugestão de áreas de influência para as cavidades situadas na ADA - Área 

Diretamente Afetada pelo empreendimento, considerando os parâmetros físicos. 

 
Cavidade OCM 02 

 

Cavidade situada na base de paredão, situada à meia encosta em zona onde ocorrem 

blocos e matacos abatidos. Possui pequenas dimensões de projeção horizontal 

(37,66m), desnível (5,98 m), área (52,88 m2) e volume (91,34 m3). 

 

Foto 102: Local onde se localizam as cavidade OCM 2, OCM 61 A e OCM 61 B. 
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Seus espeleotemas são comuns, pouco notáveis e com pouca variedade, 

representados em sua grande maioria por coralóides, indicando poucos processos 

deposicionais químicos (Água de Percolação), de circulação hídrica e baixa 

complexidade de deposição. 

 

Sua dinâmica evolutiva encontra-se vinculada à água meteórica absorvida pelo topo 

do paredão que é direcionada para o seu interior por gravidade, através dos 

fraturamentos (NW-SE e NW-SW e secundariamente po entre as fendas que se 

formaram entre os martacos que compõem parte da caverna. Não foi observada a 

presença de corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

A definição da sua área de influência levou em consideração a microbacia B2-c 

(Figuras 358 e 359), na qual a mesma esta situada, bem como, as curvas de nível que 

direcionam o fluxo hídrico para o seu interior.    
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Figura 360: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 2. 
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Figura 361: Detalhe da área de influência da CAV OCM 2. 
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Cav OCM 61 A 
Cavidade situada na base do mesmo paredão onde situa-se a Cav OCM 02, também 

situa-se à meia encosta, onde assim como ao longo do paredão, ocorrem blocos e 

matacões abatidos. 

 

Foto 103: Diáclase que dá acesso às cavidades OCM 61 a e OCM 61 B. 

Possui pequenas dimensões de projeção horizontal (20,53m), área (42,86 m2), 

desnível (3,90 m) e volume (132,23 m3). Seus espeleotemas são constituídos em sua 

grande maioria por coralóides e escorrimentos, sendo tipos comuns, com pouca 

variedade e pouco notáveis, indicando um único processo deposicional químico e de 

circulação hídrica, bem como, baixa complexidade de deposição. 

 

Sua dinâmica evolutiva também encontra-se vinculada à água meteórica que cai no 

topo do paredão e é direcionada para o seu interior, por gravidade, através dos 

fraturamentos (NW-SE). Não foi observada a presença de corpo ou curso d'água no 

seu interior. 

 

A definição da sua área de influência levou em consideração a área da microbacia B2-

c (Figuras 360 e 361), na qual a mesma esta situada, bem como, as curvas de nível 

que direcionam o fluxo hídrico para o seu interior. 
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Figura 362: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 61 A. 
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Figura 363: Detalhe da área de influência da CAV OCM 61 A.
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Cavidade OCM 61 B 

 
Cavidade situada em frente à Cav OCM 61 A, também na base de paredão. Situada à 

meia encosta, onde como na cavidade anterior , ocorrem blocos e matacões abatidos. 

 

Foto 104: Entrada da cavidade OCM 61-B. 

Possui pequenas dimensões de projeção horizontal (31,36 m), área (59,74 m2), 

desnível (1,76 m) e volume (160,57 m3). Somente possui coralóides, tipo mais comum 

de espeleotema, que aponta pouca variedade e espeleotemas pouco notáveis, 

demonstrando a presença de um único processo deposicional químico e circulação 

hídrica pelo teto da cavidade, bem como, baixa complexidade de deposição. 

 

Sua dinâmica hídrica e evolutiva também encontra-se vinculada à água meteórica que 

infiltra pelo topo do paredão e é direcionada para o seu interior, por gravidade, através 

dos fraturamentos (E-W). Não foi observada a presença de corpo ou curso d'água no 

seu interior. 

 

A definição da sua área de influência levou em consideração a área da microbacia B2-

c (Figuras 362 e 363), na qual a mesma esta situada, bem como, as curvas de nível 

que direcionam o fluxo hídrico para o seu interior. 
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Figura 364: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 61 B. 
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Figura 365: Detalhe da área de influência da CAV OCM 61 B. 
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Cavidade CAV 3 

 

Cavidade de dimensões diminutas de projeção horizontal (9,86 m), área (9,49 m2), 

desnível (0,81 m) e volume (24,14 m3). Situada no interior da ADA, à média vertente, 

em local onde ocorrem muitas diacláses de  baixa profundidade. 

 
Foto 105: Local onde se localizam as cavidades CAV 3, OCM 22, OCM 23 e OCM 24. 

Possui apenas coralóides como espeleotemas, indicando pouca variedade e um único 

tipo de espeleotema pouco notável e muito comum, demonstrando a presença de um 

único processo deposicional químico e de circulação hídrica, bem como, baixa 

complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva é controlada pela água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço e é direcionada para o seu interior, por gravidade, 

através dos fraturamentos (NW-SE). Não foi observada a presença de corpo ou curso 

d'água no seu interior. 

Apesar da contribuição hídrica necessária para a manutenção da dinâmica hídrica 

desta cavidade ser oriunda do seu entorno imediato, a definição da sua área de 

influência levou em consideração a área da microbacia B1-e (Figuras 364 e 365), na 

qual a mesma esta situada, bem como, as curvas de nível que direcionam o fluxo de 

água para o seu interior. 
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Figura 366: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 3. 
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Figura 367: Detalhe da área de influência da CAV 3. 
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Cavidade OCM 22 

Esta cavidade trata-se de uma diacláse tipo T, que interliga três cavidades de 

dimensões diminutas de projeção horizontal (23,77 m), área (33,14 m2), desnível (3,97 

m) e volume (65,99 m3). Situa-se á média vertente, próxima à CAV 3. 

 

Foto 106: Local onde se localizam as cavidades OCM 22, OCM 23 e OCM 24. 

Em seu interior foram observados apenas coralóides como espeleotemas, indicando 

pouca variedade e um único tipo desta feição, caracterizando um tipo pouco notável e 

muito comum, demonstrando a presença de um único processo deposicional químico 

e de atividade hídrica, bem como, baixa complexidade de deposição. 

Sua dinâmica hídrica e evolutiva é controlada pela água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço e é direcionada para o seu interior, por gravidade, pela 

abertura da diáclase e pelos dos fraturamentos (SW-NE e N-S). Não foi observada a 

presença de corpo ou curso d'água no seu interior. 

Apesar da contribuição hídrica necessária para a manutenção da dinâmica hídrica 

desta cavidade ser oriunda do seu entorno imediato, a definição da sua área de 

influência levou em consideração a área situada á montante da microbacia B1-e 

(Figuras 366 e 367), na qual a mesma situada-se, bem como, as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água para o seu interior. 
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Figura 368: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 22. 
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Figura 369: Detalhe da área de influência da CAV OCM 22. 
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Cav OCM 23 

 

Outra diáclase que hospeda cavidades em suas extremidades. Também situa-se em 

média vertente, próxima às cavidades CAV 3 e OCM 22. São cavidades de dimensões 

diminutas de projeção horizontal (11,64 m), área (12,29 m2), desnível (3,96 m) e 

volume (75,42 m3). 

 

Foram observados em seus interiores apenas coralóides, sedimento terrígeno, seixos 

e grânulos. 

A presença apenas de coralóides como espeleotemas, indica pouca variedade e um 

único tipo de espeleotema, que é um tipo pouco notável e muito comum, 

demonstrando a presença de um único processo deposicional químico e de pouca 

atividade hídrica, bem como, baixa complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço e é direcionada para o seu interior, por gravidade, pela 

abertura da diáclase e pelos dos fraturamentos (NW-SE e E-W). Não foi observada a 

presença de corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

Apesar da contribuição hídrica necessária para a manutenção da sua dinâmica hídrica 

ser oriunda do seu entorno imediato, a definição da sua área de influência levou em 

consideração a área situada á montante da microbacia B1-e (Figuras 368 e 369), na 

qual a mesma situada-se, bem como, as curvas de nível que direcionam o fluxo de 

água para o seu interior. 
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Figura 370: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 23. 
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Figura 371: Detalhe da área de influência da CAV OCM 23. 
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Cav OCM 24 

 

Cavidade situada no mesmo local e com morfologia semelhante às cavidades OCM 22 

e OCM 23. As cavidades situadas nas extremidades desta diáclase possuem 

dimensões diminutas de projeção horizontal (9,44 m), área (10,38 m2), desnível (4,52 

m) e volume (13,08 m3), sendo difícil o deslocamento em seu interior. 

 

Em seus interiores ocorrem apenas coralóides, sedimento terrígeno, seixos e 

grânulos. 

 

A presença somente de coralóides como espeleotemas, indica pouca variedade, bem 

como um único tipo de espeleotema, que trata-se de um tipo pouco notável e muito 

comum, demonstrando a presença de um único processo deposicional químico e de 

pouca atividade hídrica, bem como, baixa complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço e é direcionada para o seu interior, por gravidade, pela 

abertura da diáclase e pelos dos fraturamentos (NW-SE e NE-SW). Não foi observada 

a presença de corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

Apesar da contribuição hídrica necessária para a manutenção da sua dinâmica hídrica 

ser oriunda do seu entorno imediato, a definição da sua área de influência levou em 

consideração a área situada á montante da microbacia B1-e (Figuras 370 e 371), na 

qual a mesma situada-se, bem como, as curvas de nível que direcionam o fluxo de 

água para o seu interior. 
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Figura 372: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 24. 
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Figura 373: Detalhe da área de influência da CAV OCM 24. 
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Cav OCM 31 

 

Cavidade situada à média vertente, possui dimensões diminutas de projeção 

horizontal (6,34 m), área (4,82 m2), desnível (0,34 m) e volume (10,60 m3). 

 

Foto 107: Local onde se localiza a cavidade OCM 31. 

Em seu interior foram observados coralóides, escorrimentos, micro-travertinos, coluna 

e estalactites centimétricas, além de sedimento terrígeno, blocos, seixos e grânulos. 

 

A presença de coralóides, escorrimentos, micro-travertinos, coluna e estalactites, 

todos centimétricos, como espeleotemas, indica certa variedade, bem como, cinco 

tipos de espeleotemas, mas cujo conjunto é pouco notável e também comuns à 

maioria das cavidades carbonáticas. Demonstram a presença de um único processo 

deposicional químico (água de percolação), de média atividade hídrica, e baixa 

complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço, assim como pela fratura a qual a cavidade esta 

associada (N-S). A água é direcionada para o seu interior, por gravidade, através do 

fraturamento da rocha. Não foi observada a presença de corpo ou curso d'água no seu 
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interior. 

 

Apesar da contribuição hídrica necessária para a manutenção da sua dinâmica hídrica 

vir do seu entorno imediato, a definição da sua área de influência levou em 

consideração a área situada á montante das microbacias B1-e e B2-c (Figuras 372 e 

373), na qual a mesma situada-se, bem como, as curvas de nível que direcionam o 

fluxo de água para o seu interior. 
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Figura 374: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 31. 
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Figura 375: Detalhe da área de influência da CAV OCM 31. 
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Cav OCM 35 - CAV SUPRAM 1 

 

Cavidade situada em média vertente, na borda sul de dolina onde também se 

localizam as cavidades OCM 36, OCM 37, OCM 40 e OCM 41. 

 

Foto 108: Dolina onde se localizam as cavidades OCM 35, OCM 36 e OCM 37. 

 

Possui dimensões reduzidas de projeção horizontal (12,52 m), área (8,99 m2), desnível 

(0,37 m) e volume (19,63 m3).  

 

Em seu interior foram observados coralóides, escorrimentos, micro-travertinos, 

colunas e estalactites centimétricas, além de sedimento terrígeno, blocos, seixos e 

grânulos. 

 

A presença de coralóides, escorrimentos, micro-travertinos, colunas e estalactites, 

todos centimétricos, como espeleotemas, indica certa variedade, bem como, cinco 

tipos de espeleotemas, porém pouco desenvolvidos, cujo conjunto é pouco notável e 

também são comuns à maioria das cavidades carbonáticas. 

 

A presença dos mesmos demonstra a presença de um único processo deposicional 
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químico (água de percolação), de média atividade hídrica, e baixa complexidade de 

deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pela dolina e pela superfície da rocha, direcionada pelos fraturamentos (N-

S e E-W) e secundariamente pelo acamamento aos quais a cavidade esta associada. 

A água é direcionada para o seu interior, por gravidade, através do fraturamento e do 

acamamento da rocha. Não foi observada a presença de corpo ou curso d'água no seu 

interior. 

 

O sentido do seu desenvolvimento que ocorre para a direção sul, o posicionamento 

geografico da cavidade (borda sul de dolina), a topografia local, a direção dos 

fraturamentos (Norte-Sul) e o mergulho do acamamento indicam conectividade hídrica 

com as cavidades OCM 39 e OCM 14, situadas na zona de descarga, portanto justifica 

a definição da sua área de influência considerando também a área a jusante da 

mesma, que engloba parte das das microbacias B1-d e B1-e (Figuras 374 e 375). 
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Figura 376: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 35. 
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Figura 377: Detalhe da área de influência da CAV OCM 35. 
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Cav OCM 36 

 

Cavidade situada em média vertente, ao lado da cavidade OCM 35, também na 

porção sul da dolina onde se localizam as cavidades OCM 35, OCM 37. 

 

Caverna de pequenas dimensões de projeção horizontal (21,64 m), área (17,78 m2), 

desnível (2,52 m) e volume (21,02 m3).  

 

Em seu interior não foram observados espeleotemas, nem mesmo os tão comuns 

coralóides. Seu piso é recoberto por sedimento terrígeno, blocos, seixos e grânulos. 

 

A ausência de espeleotemas demonstra a inexistência de processos deposicionais 

químicos, bem como baixa atividade hídrica, e ausência de complexidade de 

deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pela dolina e pela superfície da rocha, direcionada pelo fraturamento ( NE-

SW) e secundariamente pelo acamamento aos quais a cavidade esta associada. 

 

A água é direcionada para o seu interior, por gravidade, através do fraturamento e do 

acamamento da rocha. Não foi observada a presença de corpo ou curso d'água no seu 

interior. 

 

O sentido do seu desenvolvimento que ocorre na direção sul, o posicionamento 

geografico da mesma (borda sul da dolina) (porção sul da dolina), a topografia local, a 

dirteção dos fraturamentos (NE-SW) e o mergulho do acamamento indicam 

conectividade hídrica com as cavidades OCM 39 e OCM 14, situadas na zona de 

descarga mais abaixo. 

 

Portanto justifica a definição da sua área de influência considerando também a área a 

jusante da mesma, que reune parte das das microbacias B1-d e B1-e (Figuras 376 e 

377). 
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Figura 378: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 36. 
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Figura 379: Detalhe da área de influência da CAV OCM 36. 
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Cav OCM 37 

 

Cavidade situada em média vertente, na borda sul da dolina, ao lado das cavidades 

OCM 35 e OCM 36. 

 

Possui pequenas dimensões de projeção horizontal (19,10 m), área (20,65 m2), 

desnível (1,0 m) e volume (54,77 m3).  

 

Em seu interior foram observados coralóides, escorrimentos, micro-travertinos, 

colunas, cortinas e estalactites centimétricas, além de sedimento terrígeno, blocos, 

seixos e grânulos em seu piso. 

 

A presença de coralóides, escorrimentos, micro-travertinos, colunas, cortinas e 

estalactites, todos centimétricos, como tipos de espeleotemas, indica  variedade, bem 

como, seis tipos de espeleotemas, porém de pequenas dimensões, cujo conjunto é 

pouco notável e também são comuns à maioria das cavidades carbonáticas. 

 

Apesar da variedade de espeleotemas, a presença dos mesmos demonstra a 

presença de apenas um único processo deposicional químico (água de percolação), 

com média atividade hídrica, e baixa complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pela dolina e pela superfície do maciço, sendo direcionada para o interior 

pelos fraturamentos (SW-NE e N-S) e secundariamente pelo acamamento aos quais a 

cavidade esta associada. A água é direcionada para o seu interior, por gravidade, 

através dos fraturamentos e secundariamente, do acamamento da rocha. Não foi 

observada a presença de corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

O sentido do seu desenvolvimento que ocorre na direção sul, o posicionamento 

geografico da mesma (borda sul da dolina), em zona de recarga, a topografia local, a 

dirteção dos fraturamentos (SW-NE e N-S) e o mergulho do acamamento indicam 

conectividade hídrica com as cavidades OCM 39 e OCM 14, situadas na zona de 

descarga mais abaixo. 

Portanto justifica a definição da sua área de influência considerando também a área a 

jusante da mesma, que engloba parte das das microbacias B1-d e B1-e (Figuras 378 e 

379). 
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Figura 380: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 37. 
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Figura 381: Detalhe da área de influência da CAV OCM 37. 
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Cav OCM 39 

 

Cavidade tipo abismo, com entrada vertical e desenvolvimento horizontal. Situa-se um 

pouco mais abaixo das cavidades OCM 35, OCM 36, OCM 37, OCM 40 e OCM 41. 

 

Possui pequenas dimensões de projeção horizontal (23,11 m), área (18,33 m2), 

desnível (3,57 m) e volume (84,81 m3).  

 

Em seu interior foram observados apenas coralóides e escorrimentos. Seu piso é 

recoberto por sedimento terrígeno, blocos, seixos e grânulos. 

A presença apenas de coralóides e escorrimentos centimétricos, como tipos de 

espeleotemas, indica pouca variedade, bem como, apenas dois tipos desta feição, 

cujo conjunto é pouco notável e também são extremamente comuns à maioria das 

cavidades carbonáticas. 

 

A presença dos mesmos demonstra a presença de um único processo deposicional 

químico (água de percolação), com pouca circulação hídrica, e baixa complexidade de 

deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pela superfície da rocha, direcionada para o interior pelo acamamento e 

secundariamente pelos fraturamentos aos quais a cavidade esta associada. A água é 

direcionada para o seu interior, por gravidade, através do acamamento da rocha. Não 

foi observada a presença de corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

O posicionamento geografico da cavidade situada acima da CAV OCM 14, a 

topografia local, o mergulho do acamamento e secundariamente a direção dos 

fraturamentos (SW-NE), indicam conectividade hídrica com a cavidade OCM 14, 

situada na zona de descarga. 

 

Portanto justifica considerar a área a jusante da mesma, reunindo parte das 

microbacias B1-d e B1-e (Figuras 380 e 381), para a definição da sua área de 

influência. 
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Figura 382: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 39. 
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Figura 383: Detalhe da área de influência da CAV OCM 39. 
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Cav OCM 14 

 

Cavidade situada em baixa vertente, na zona de descarga. Possui médias dimensões, 

para os padrões locais, de projeção horizontal (55,34 m), área (115,30 m2), desnível 

(3,71 m) e volume (117,34 m3). Esta cavidade recebe á água que vem da área onde se 

localizam as cavidades OCM 35, OCM 36, OCM 37, OCM 40 e OCM 41. 

 

Foto 109: Paredão onde se localiza a cavidade OCM 14. 

Em seu interior foram observados espeleotemas tipo coralóides, escorrimentos, 

estalactites, estalagmites, cortinas e travertinos centimétricos. Seu piso é recoberto 

por sedimento terrígeno, blocos, seixos e grânulos. 

 

A presença de coralóides, escorrimentos, travertinos, colunas, cortinas, estalagmites e 

estalactites, todos centimétricos, como tipos de espeleotemas, indica  média 

variedade, bem como, sete tipos de espeleotemas, porém de dimensões 

centimétricas, cujo conjunto é notável, mas que também são comuns à maioria das 

cavidades carbonáticas. Também foi observada a presença de brecha estalagmítica 

que indica ter havido circulação de água no passado. 

 

A presença dos mesmos demonstra a presença de dois processos deposicionais 
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químicos (água de percolação e circulante), com média atividade hídrica, e média 

complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água que infiltra na dolina 

onde se localizam as cavidades OCM 35, OCM 36, OCM 37, OCM 40 e OCM 41, bem 

como, pela água que infiltra pela cavidade OCM 39, que é direcionada para o seu 

interior pelo fraturamento (N-S) e secundariamente pelo acamamento. A água é 

direcionada para o interior da mesma, por gravidade, através dos fraturamentos e do 

mergulho do acamamento da rocha. Não foi observada a presença de corpo ou curso 

d'água no seu interior. 

 

O seu posicionamento geografico, situado na zona de descarga das cavidades OCM 

OCM 35, OCM 36, OCM 37, OCM 40, OCM 41 e OCM 39, a topografia local, a direção 

dos fraturamentos (N-S) e o mergulho do acamamento, indica que a mesma recebe á 

água que infiltra nas áreas situadas a montante, especialmente da dolina onde parte 

das cavidades acima citadas se localizam. 

 

Portanto justifica considerar a área a montante da mesma, reunindo parte das 

microbacias B1-d, B1-e e B2-c (Figuras 382 e 383), para a definição da sua área de 

influência. 
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Figura 384: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 14. 
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Figura 385: Detalhe da área de influência da CAV OCM 14. 
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Sugestão de áreas de influência para as cavidades situadas na AID - Área de 

Influência Direta do empreendimento considerando os parâmetros físicos. 

 

Cav OCM 40 

 

Cavidade situada à meia encosta de morro, na porção norte da dolina onde também 

se inserem as cavidades OCM 35, OCM 36 e OCM 37. É constituída por um nível 

superior e outro inferior. Possui pequenas dimensões de projeção horizontal (25,77 m), 

área (74,15 m2), desnível (3,81 m) e volume (134,80 m3). 

 

Foto 110: Entrada da cavidade OCM 40. 

Em seu interior foram observados coralóides, escorrimentos, micro-travertinos,  

estalagmites e estalactites centimétricas, além de sedimento terrígeno, blocos, seixos 

e grânulos em seu piso. 

 

A presença de coralóides, escorrimentos, micro-travertinos, estalagmites e estalactites 

centimétricas, como tipos de espeleotemas, indica  variedade, bem como, cinco tipos 

de espeleotemas, porém de dimensões centimétricas, sendo o conjunto pouco notável 

bem como comuns à maioria das cavidades carbonáticas. 
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Apesar da variedade de espeleotemas, a presença dos mesmos demonstra a 

presença de apenas um único processo deposicional químico (água de percolação), 

com pouca atividade hídrica, e baixa complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço e vai em direção à dolina, sendo direcionada para o 

interior pelos fraturamentos (N-S e SW-NE) e secundariamente pelo acamamento aos 

quais a cavidade esta associada. 

 

A água é direcionada para o interior da cavidade, por gravidade, através dos 

fraturamentos e secundariamente, pelo acamamento da rocha. 

 

Apesar da contribuição hídrica necessária para a manutenção da sua dinâmica hídrica 

infiltar pelo seu entorno imediato, a definição da sua área de influência levou em 

consideração a área situada á montante da microbacia B1-d, B1-e, B2-a, B2-b e B2-c 

(Figuras 384 e 385), na qual a mesma situada-se, bem como, as curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água para o seu interior. 
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Figura 386: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 40. 
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Figura 387: Detalhe da área de influência da CAV OCM 40. 
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Cav OCM 41 

 

Cavidade também situada na porção norte da dolina, onde também se encontram as 

cavidades OCM 35, OCM 36, OCM 37 e OCM 40. Localiza-se pouco acima da Cav 

OCM 40. Possui dimensões diminutas de projeção horizontal (15,45 m), área (18,47 

m2), desnível (0,47 m) e volume (7,64 m3). 

 

Foto 111: Entrada da cavidade OCM 41. 

Em seu interior foram observados apenas coralóides, bem como pouco sedimento 

sedimento terrígeno devido à inclinação elevada da cavidade. 

 

A presença somente de coralóides como espeleotemas, indica pouca ou nenhuma 

variedade, bem como um único tipo de espeleotema, que é um tipo pouco notável e 

muito comum, demonstrando a presença de um único processo deposicional químico 

(Água percolante) e de pouca atividade hídrica, bem como, baixa complexidade de 

deposição. 
 

Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço, sendo direcionada para o seu interior pelo 

acamamento e secundariamente pelos fraturamentos (N-S e E-W). 
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A água é direcionada para o interior da cavidade, por gravidade, pelo acamamento da 

rocha. 

 

O posicionamento geografico da mesma, situada na porção norte da dolina, acima da 

Cav OCM 40 e em cuja porção sul, também se inserem as cavidades OCM 35, OCM 

36 e OCM 37, bem como, em zona de recarga, associada à topografia local, a direção 

dos fraturamentos (N-S e E-W) e o mergulho do acamamento indicam que a mesma 

faz parte do mesmo sistema que conecta hidricamente, as cavidades acima citadas às 

cavidades OCM 39 e OCM 14, situadas na zona de descarga mais abaixo. 

 

Portanto justifica a definição da sua área de influência considerando também a área a 

jusante da mesma, que engloba parte das das microbacias B1-d, B1-e e B2-c (Figuras 

386 e 387). 
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Figura 388: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 41. 
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Figura 389: Detalhe da área de influência da CAV OCM 41. 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

Cav OCM 53 

 

Cavidade situada na porção centro-norte da AID, em base de paredão e média 

vertente. Possui dimensões reduzidas de projeção horizontal (15,31 m), área (10,83 

m2), desnível (3,98 m) e volume (123,72 m3). 

 

Foram observados coralóides, escorrimentos e estalactites milimétricas, concentrados 

na entrada da mesma. Seu piso é recoberto por sedimento terrígeno, grânulos, seixos 

e serrapilheira. 

 

A presença de coralóides, escorrimentos e estalactites milimétricas como 

espeleotemas, indica pouca variedade, bem como três tipos de espeleotemas, mas 

cujo conjunto é pouco notável e os tipos são muito comuns, demonstrando a presença 

de um único processo deposicional químico (Água Percolante) e de pouca atividade 

hídrica, bem como, baixa complexidade de deposição. 
 

Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço, sendo direcionada para o seu interior pelo 

fraturamento NW-SE. 

 

A água é direcionada para o interior da cavidade, por gravidade, pelo fraturamento NW 

- SE. 

 

Apesar da contribuição hídrica necessária para a manutenção da sua dinâmica hídrica 

infiltrar a partir do seu entorno imediato, a definição da sua área de influência levou em 

consideração a área situada á montante das microbacias B1-d, B1-e, B2-a, B2-b e B2-

c (Figuras 388 e 389), na qual a mesma situada-se, bem como, as curvas de nível que 

drenam a água para o seu interior. 
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Figura 390: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 53. 
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Figura 391: Detalhe da área de influência da CAV OCM 53. 
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Cav OCM 44 

 

Cavidade situada na porção centro-norte da AID, próximo à cavidade OCM 53. Possui 

médias dimensões de projeção horizontal (33,52 m), área (103,19 m2), desnível (4,51 

m) e volume (474,76 m3). A presença de uma colméia de abelhas exigiu cuidados 

espéciais para a realização dos trabalhos nesta cavidade. 

 

Foto 112: Entrada da cavidade OCM 44.  

Foram observados em seu interior coralóides, couve-flor, escorrimentos métricos a 

decamétricos, estalactites, cortinas serrilhadas, travertinos e helictites. Seu piso é 

recoberto por sedimento argiloso, blocos, grânulos, seixos e serrapilheira. 

 

A presença de coralóides, couve-flor, escorrimentos métricos a decamétricos, 

estalactites, cortinas serrilhadas, travertinos e helictites como espeleotemas, indica 

média variedade, bem como sete tipos de espeleotemas, sendo o conjunto notável, 

mas contudo os tipos de espelotemas são comuns. 

 

A variedade de espelotemas demonstra a presença de dois processos deposicionais 

químicos (Água Percolante e Exudação) de média atividade hídrica, bem como, média 

complexidade de deposição. 
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Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada aos altos topográficos que 

ocorrem à leste e sudeste da cavidade, que direcionam a água para a mesma.   

 

A água infiltra para o interior da cavidade através dos fraturamentos (N-S e SW-NE) e 

secundariamente pelo acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, 

por gravidade, através dos fraturamentos e do mergulho do acamamento da rocha.  

 

Portanto considerou-se a área a montante da mesma, reunindo parte das microbacias 

B1-d, B1-e B2a, B2-b e B2-c (Figuras 390 e 391), bem como parte da área a jusante, 

além das curvas de nível que direcionam a água para a cavidade, para a definição da 

sua área de influência.  
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Figura 392: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 44. 
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Figura 393: Detalhe da área de influência da CAV OCM 44.
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Cav OCM 45 

 

Cavidade situada na porção centro-norte da AID, ao lado da cavidade OCM 44. Possui 

pequenas dimensões de projeção horizontal (23,60 m), área (53,81 m2), desnível (8,12 

m) e volume (54,24 m3). Durante os trabalhos de campo foi observada a presença de 

uma jibóia no salão de entrada da cavidade. 

 

Foto 113: Entrada da cavidade OCM 45. 

Foram observados em seu interior coralóides, couve-flor, escorrimentos centimétricos, 

estalactites, estalagmites, micro-travertinos e helictites. Seu piso é recoberto por 

sedimento argiloso, matacos, blocos, grânulos, seixos e serrapilheira. 

 

A presença de coralóides, couve-flor, escorrimentos centimétricos, estalactites, 

estalagmites, travertinos e helictites como espeleotemas, indica média variedade, bem 

como sete tipos de espeleotemas, sendo o conjunto notável, mas contudo os tipos de 

espelotemas são comuns. 

 

A variedade de espelotemas demonstra a presença de dois processos deposicionais 

químicos (Água Percolante e Exudação) de média atividade hídrica, bem como, média 

complexidade de deposição. 
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Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada aos altos topográficos que 

ocorrem à leste e sudeste, que direcionam a água para a mesma. A cavidade se 

desenvolve na direção sudeste.   

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (NW-SE e SW-NE) 

e secundariamente pelo acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, 

por gravidade, através dos fraturamentos e desenvolve seus condutos através do 

acamamento da rocha.  

 

Portanto considerou-se a área a montante da mesma, reunindo parte das microbacias 

B1-d, B2a, B2-b e B2-c (Figuras 392 e 393), bem como parte da área a jusante da 

mesmam, além das curvas de nível que direcionam a água para a cavidade, visando a 

definição da sua área de influência.  
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Figura 394: Sugestão de área de influência da cavidade OCM 45. 
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Figura 395: Detalhe da área de influência da CAV OCM 45. 
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Cav 13 

 

Cavidade situada em topo de morro, na porção centro-leste da AID. Localiza-se 

próxima às cavidades CAV 14, CAV 15 e CAV 16. Possui pequenas deimensões de 

projeção horizontal (18,66 m), área (27,59 m2), desnível (2,45 m) e volume (25,25 m3). 

 

Foto 114: Entrada da cavidade CAV 13.  

Em seu interior foram observados espeleotemas tipo: coralóides, cortina serrilhadas, 

cortinas, escorrimentos, estalactites e colunas. Seu piso é recoberto por matacões e 

sedimento areno-argiloso, seixos e grânulos. 

 

A presença de coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, e colunas como 
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espeleotemas, indica variedade, bem como cinco tipos de espeleotemas, sendo o 

conjunto pouco notável, e os tipos de espelotemas comuns. 

 

Os espelotemas demonstram a presença de um processo deposicional químico (Água 

de Percolação ou Vadosa), de baixa atividade hídrica, bem como, baixa complexidade 

de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada aos altos topográficos que 

ocorrem à leste e sudeste, no topo dos quais a mesma situa-se e que direcionam a 

água para o seu interior.    

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SW-NE e N-S) e 

secundariamente pelo acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, 

por gravidade, através dos fraturamentos e alargou seus condutos através do 

acamamento da rocha.  

 

Portanto considerou-se a área a montante da mesma, reunindo parte das microbacias, 

B2-a e B1-d (Figuras 394 e 395), bem como parte da área a jusante da mesma, além 

das curvas de nível que delimitam o morro onde a caverna esta inserida, visando a 

definição da sua área de influência.  

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

 

Figura 396: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 13. 
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Figura 397: Detalhe da área de influência da CAV 13. 
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Cav 14 

 

Cavidade situada em topo de morro, na porção centro-leste da AID. Localiza-se ao 

lado das cavidades CAV 13, CAV 15 e CAV 16. Possui médias dimensões de projeção 

horizontal (37,63 m), área (96,30 m2), desnível (1,47 m) e volume (107,14 m3). 

 

Foto 115: Entrada da cavidade CAV 14, vista de dentro para fora. 

Em seu interior foram observados espeleotemas tipo: coralóides, cortina serrilhadas, 

cortinas, escorrimentos, estalactites e colunas. Seu piso é recoberto por matacões e 

sedimento areno-argiloso, seixos e grânulos. 

 

A presença de coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, e colunas como 

espeleotemas, indica variedade, bem como cinco tipos de espeleotemas, sendo o 

conjunto notável, contudo os tipos de espelotemas são comuns. 

 

Os espelotemas demonstram a presença de um único tipo de processo deposicional 

químico (Água de Percolação ou Vadosa), de média atividade hídrica, bem como, 

baixa complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada aos altos topográficos 

(morros) que ocorrem à leste e sudeste, no topo dos quais a mesma situa-se e que 
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direcionam a água para o seu interior.    

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SW-NE e N-S) e 

secundariamente pelo acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, 

por gravidade, através dos fraturamentos, alargando seus condutos através do 

acamamento da rocha.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, reunindo parte das microbacias, B2-a e B1-d (Figuras 396 e 

397), bem como parte da área a jusante da mesma, além das curvas de nível que 

delimitam o morro onde a caverna esta inserida.  
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Figura 398: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 14. 
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Figura 399: Detalhe da área de influência da CAV 14. 
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Cav 15 

 

Cavidade situada em topo de morro, na porção centro-leste da AID. Localiza-se ao 

lado das cavidades CAV 13, CAV 14 e CAV 16. Possui reduzidas dimensões de 

projeção horizontal (5,24 m), área (7,94 m2), desnível (1,0 m) e volume (11,33 m3). 

 

Foto 116: Entrada da cavidade CAV 15, vista de dentro para fora. 

Em seu interior foram observados apenas coralóides. Seu piso é recoberto por 

sedimento areno-argiloso, matacões, seixos e grânulos. 

 

A presença somente de coralóides como espeleotemas, indica pouca variedade, bem 

como um único tipo de espeleotema, que trata-se de um tipo pouco notável e muito 

comum. Isto demonstra a presença de um único processo deposicional químico (Água 

de Percolação) e de pouca atividade hídrica, bem como, baixa complexidade de 

deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço e é direcionada para o seu interior, por gravidade, 

pelos dos fraturamentos (SE-NW). Não foi observada a presença de corpo ou curso 

d'água no seu interior. 



 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG. 

513 

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SE-NW) e 

secundariamente pelo acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, 

por gravidade, através dos fraturamentos, alargando seus condutos através do 

acamamento da rocha.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, reunindo parte das microbacias, B2-a e B1-d (Figuras 398 e 

399), bem como parte da área a jusante da mesma, além das curvas de nível que 

delimitam o morro onde a caverna esta inserida. 
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Figura 400: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 15. 
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Figura 401: Detalhe da área de influência da CAV 15. 
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Cav 16 

 

Cavidade situada em topo de morro, na porção centro-leste da AID. Localiza-se ao 

lado das cavidades CAV 13, CAV 14 e CAV 15. Possui pequenas dimensões de 

projeção horizontal (19,41 m), área (18,88 m2), desnível (1,13 m) e volume (29,91 m3). 

 

Foto 117: Entrada da cavidade CVAV 16.  

Em seu interior foram observados apenas coralóides, cortinas, estalagmites, colunas 

helictites e escorrimentos. Seu piso é recoberto inicialmente por matacos e calhaus e 

nas porções finais por sedimento areno-argiloso. 

 

Em seu interior foram observados coralóides, cortinas,  e escorrimentos. Seu piso é 

recoberto por sedimento areno-argiloso e ocorrem matacões na entrada. 
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A presença de coralóides, cortinas e escorrimentos, como espeleotemas, indica pouca 

variedade, bem como três tipos de espeleotema, cujo conjunto é pouco notável e 

comuns à maioria das cavidades carbonáticas. Fato este que demonstra a presença 

de um único processo deposicional químico (Água de Percolação) e de pouca 

atividade hídrica, bem como, baixa complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do paredão e é direcionada para o seu interior, por gravidade, 

pelos dos fraturamentos (SW-NE). Não foi observada a presença de corpo ou curso 

d'água no seu interior. 

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SW-NE) e 

secundariamente pelo acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, 

por gravidade, através dos fraturamentos, alargando os condutos da cavidade através 

do acamamento da rocha.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, reunindo parte das microbacias, B2-a e B1-d (Figuras 400 e 

401), bem como parte da área a jusante da mesma, além das curvas de nível que 

delimitam o morro onde a cavidade encontra-se hospedada. 
 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

 

Figura 402: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 16. 
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Figura 403: Detalhe da área de influência da CAV 16. 
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Cav 19 

 

Cavidade situada em topo de morro, na porção centro-leste da AID. Localiza-se na 

mesma vertente onde se hospedam as cavidades CAV 13, CAV 14, CAV 15 e CAV 16.  

 

A cavidade em tela, possui pequenas dimensões de projeção horizontal (30,88 m), 

área (88,57 m2), desnível (6,75 m) e volume (107,81 m3). 

 

Foto 118: Entrada da cavidade CAV 19, vista de dentro para fora. 

A presença de coralóides, cortinas, estalagmites, colunas, helictites e escorrimentos, 

como espeleotemas, indica média variedade, bem como seis tipos de espeleotemas, 

cujo conjunto é notável. O conjunto de espeleotemas demonstra a presença de dois 

tipos de processos deposicionais químicos (Água de Percolação ou Vadosa e 

Exudação) e de média atividade hídrica, bem como, média complexidade de 

deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pelo topo do maciço e é direcionada para o seu interior, por gravidade, 

pelos dos fraturamentos (SW-NE).  

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SW-NE) e 



 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG. 

521 

secundariamente pelo acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, 

por gravidade, através dos fraturamentos, alargando os condutos da cavidade através 

do acamamento da rocha.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, reunindo parte das microbacias, B1-d, B2-a, B2-b e B2-c 

(Figuras 402 e 403), bem como parte da área a jusante, além das curvas de nível que 

delimitam o morro onde a cavidade encontra-se hospedada. 
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Figura 404: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 19. 
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Figura 405: Detalhe da área de influência da CAV 19. 
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Cav 22 

 

Cavidade situada em topo de morro, na base de paredão. Também situada próxima às 

cavidades CAV 13, CAV 14, CAV 15 E CAV 16, possui diminutas dimensões de 

projeção horizontal (5,36 m), área (12,24 m2), volume (11,10 m3) e desnível (0,85 m). 

 

Foram observados apenas coralóides e escorrimentos como tipos de espeleotemas 

em seu interior. Seu piso é recoberto nas porções iniciais, por matacos e no interior 

ocorrem calhaus e sedimento grosseiro. 

 

Foto 119: Entrada da cavidade CAV 22, vista de dentro para fora. 

A presença apenas de coralóides e escorrimentos como espeleotemas, indica pouca 
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variedade, bem como dois tipos de espeleotemas, que são tipos pouco notáveis e 

muito comuns em cavidades carbonáticas. Tal fato demonstra a presença de um único 

processo deposicional químico (Água de Percolação) e de pouca atividade hídrica, 

bem como, baixa complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente pela face livre do paredão e é direcionada para o seu interior, pelo 

acamamento. Não foi observada a presença de corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

A água infiltra para o interior da mesma através da face livre do paredão pelo 

acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, por gravidade, através 

do acamamento alargando-a.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, reunindo parte das microbacias, B1-d e B2-a (Figuras 404 e 

405), bem como parte da área a jusante da mesma, além das curvas de nível que 

delimitam o morro onde a caverna esta inserida. 
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Figura 406: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 22. 
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Figura 407: Detalhe da área de influência da CAV 22. 
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Cav 23 

 

Cavidade situada em topo de morro, na base de paredão. Situa-se próxima às 

cavidades CAV 13, CAV 19 e CAV 22. Possui diminutas dimensões de projeção 

horizontal (7,56 m), área ( 5,16 m2), volume (11,67 m3) e desnível (0,61 m). 

 

Foram observados apenas coralóides como tipo de espeleotema em seu interior. Seu 

piso é recoberto por matacões nas porções iniciais, e no interior é formado pela 

própria rocha. 

 

Foto 120: Interior da cavidade CAV 23 

A presença apenas de coralóides como espeleotema, indica pouca variedade, bem 

como um tipo de espeleotema, pouco notável e muito comum em cavidades 
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carbonáticas. Tal fato demonstra a presença de um único processo deposicional 

químico (Água de Percolação) e de pouca atividade hídrica, bem como, baixa 

complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente e é direcionada para o seu interior através dos fraturamentos (SW-NE) e 

secundáriamente, pelo acamamento. Não foi observada a presença de corpo ou curso 

d'água no seu interior. 

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SW-NE) e 

secundariamente pelo acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, 

por gravidade, através dos fraturamentos (SW-NE) e alarga o conduto interno através 

do acamamento.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, reunindo parte das microbacias, B1-d, B2-a, B2-b e B2-c 

(Figuras 406 e 407), bem como parte da área a jusante da mesma, além das curvas 

de nível que delimitam o morro onde a caverna esta inserida. 
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Figura 408: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 23. 
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Figura 409: Detalhe da área de influência da CAV 23. 
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Cav 24 

 

Cavidade situada em topo de morro. Situa-se próxima às cavidades CAV 22 e CAV 23. 

Cavidade de grande porte para os padrões locais. Possui grandes dimensões de 

projeção horizontal (98,62 m), área ( 261,44 m2), volume (672,55 m3) e desnível (18,11 

m). 

 

Foto 121: Entrada da cavidade CAV 14, vista de dentro para fora. 
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Foto 122: Espeleotemas no interior da cavidade CAV 24. 

Foram observados coralóides, cortinas serrilhadas, escorrimentos, estalactites, 

estalagmites, colunas, travertinos, helictites e anemolites como tipos de espeleotemas 

em seu interior. Com exceção dos coralóides e travertinos, os demais são métricos a 

decamétricos. Seu piso é recoberto por sedimentos de granulometrias variadas, como 

matacões e calhaus e sedimento argilo-arenoso. 

 

A presença de coralóides, cortinas serrilhadas, escorrimentos, estalactites, 

estalagmites, colunas, travertinos, helictites e anemolites  como espeleotemas, indica 

alta variedade, bem como nove tipos de espeleotemas, cujo conjunto é notável, 

possuído dimensões métricas a decamétricas. Tal fato demonstra a presença de dois 

processos deposicionais químicos (Água de Percolação e Exudação) e de média 

atividade hídrica, bem como, média complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente, sobretudo sobre o morro onde a mesma se hospeda e é direcionada para 

o seu interior através dos fraturamentos (SW-NE e SE-NW) e secundáriamente, seus 

condutos foram alargados através do acamamento. Não foi observada a presença de 

corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SW-NE e SE-NW) 
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e secundariamente pelo acamamento. A água é direcionada para o interior da mesma, 

por gravidade, através dos fraturamentos e alargou os condutos internos através da 

incasão do acamamento.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, reunindo parte das microbacias, B1-d, B2-a, B2-b e B2-c 

(Figuras 408 e 409), bem como parte da área a jusante da mesma, além das curvas 

de nível que delimitam o morro onde a caverna esta inserida. 
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Figura 410: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 24. 
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Figura 411: Detalhe da área de influência da CAV 24. 
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Cav 10 

 

Cavidade situada em topo de morro. Situa-se próxima às cavidades OCM 02, OCM 10, 

OCM 61 A e OCM 61 B. Possui diminutas dimensões de projeção horizontal (11,50 m), 

área ( 7,90 m2), volume (3,15 m3) e desnível (2,07 m). 

 

Não foram observados espeleotemas em seu interior. Seu piso é recoberto por 

matacões e sedimento grosso. 

 

Foto 123: Interior da cavidade CAV 10. 

A ausênçia de espeleotemas, indica baixa ou nenhuma variedade de espeleotemas. 

Tal fato demonstra a ausência de processos deposicionais químicos, bem como, de 

baixa atividade hídrica, e ausência de complexidade de deposição. 
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Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente no topo do morro, onde a mesma se hospeda, sendo direcionada para o 

seu interior através dos fraturamentos (SE-NW e N-S). Não foi observada a presença 

de corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SE-NW e N-S) e 

secundariamente, de forma muito discreta, pelo acamamento. A água é direcionada 

para o interior da mesma, por gravidade, através dos fraturamentos.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, bem como a área da microbacia e B2-c (Figuras 410 e 411), bem 

como parte da área a jusante da mesma, além das curvas de nível que direcionam a 

água para o local onde a caverna esta inserida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG.                   

 

 

Figura 412: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 10. 



 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG. 

540 

 

Figura 413: Detalhe da área de influência da CAV 10. 
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Cav 10-1 

 

Cavidade situada em meia encosta de morro. Possui pequenas dimensões de 

projeção horizontal (25,30 m), área ( 26,58 m2), volume (104,0 m3) e desnível (1,46 m). 

 

Foram observados coralóides, couve-flor, escorrimentos e estalactites como tipos de 

espeleotemas em seu interior. Seu piso é recoberto por blocos, seixos, grânulos e 

sedimento arenoso. 

 

Foto 124: Interior da cavidade CAV 10-1. 

A presença de coralóides, couve-flor, escorrimentos e estalactites como 

espeleotemas, indica pouca variedade, bem como três tipos de espeleotemas. Porém 

o conjunto é pouco notável e muito comum em cavidades carbonáticas. Tal fato 
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demonstra a presença de um único processo deposicional químico (Água de 

Percolação) e de média atividade hídrica, bem como, baixa complexidade de 

deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente e é direcionada para o seu interior através dos fraturamentos (SW-NE e 

SE-NW) e secundáriamente e de forma discreta, pelo acamamento. Não foi observada 

a presença de corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SW-NE e SE-NW) 

e secundariamente de forma discreta pelo acamamento. A água é direcionada para o 

interior da mesma, por gravidade, através dos fraturamentos, alargando o conduto 

interno através da dissolução do acamamento.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, especialmente a área da microbacia B2-b (Figuras 412 e 413), 

bem como, parte da área a jusante da mesma, além das curvas de nível que 

direcionam o fluxo de água para a cavidade. 
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Figura 414: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 10-1. 
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Figura 415: Detalhe da área de influência da CAV 10-1. 
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Cav OCM 10 

 

Cavidade situada em meia encosta de morro. Localiza-se próxima às cavidades OCM 

02, OCM 61 A e OCM 61 B. Possui pequenas dimensões de projeção horizontal 

(33,29 m), área ( 30,32 m2), volume (26,64 m3) e desnível (4,80 m). 

 

Foram observados apenas espeleotemas tipo coralóides e escorrimentos em seu 

interior. Seu piso é recoberto por matacões, blocos, seixos e grânulos e sedimento 

argilo-arenoso. 

 

Foto 125: Interior da cavidade OCM 10. 

A presença apenas de espeleotemas tipo coralóides e escorrimentos, indica baixa 

variedade. Tal fato demonstra a presença de um tipo de processo deposicional 

químico (Água de Percolação), bem como, de baixa atividade hídrica, e baixa 

complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente no topo do morro, onde a mesma se hospeda, sendo direcionada para o 

seu interior através dos fraturamentos (SW-NE e E-W). Não foi observada a presença 

de corpo ou curso d'água no seu interior. 
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A água infiltra para o interior da mesma através dos fraturamentos (SW-NE e E-W), 

tanto que a mesma também é uma dolina de dissolução. A água é direcionada para o 

interior da mesma, por gravidade, através dos fraturamentos.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, bem como a área da microbacia e B2-c (Figuras 414 e 415), bem 

como parte da área a jusante da mesma, além das curvas de nível que direcionam a 

água para o local onde a caverna esta inserida. 
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Figura 416: Sugestão de área de influência da cavidade CAV OCM 10. 
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Figura 417: Detalhe da área de influência da CAV OCM 10. 
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Cav 27 

 

Cavidade situada em meia encosta de morro. Localiza-se na porção oeste da poligonal 

DNPM, do outro lado da BR 135, próxima à cavidade CAV 29. Possui pequenas 

dimensões de projeção horizontal (17,78 m), área ( 133,17 m2), volume (212,06 m3) e 

desnível (3,21 m). 

 

Foram observados espeleotemas tipo coralóides, escorrimentos, estalactites, 

estalagmites, travertinos e colunas em seu interior. Seu piso é recoberto por 

matacões, calhaus, seixos, grânulos e sedimentos finos. 

 

Foto 126: Entrada da cavidade CAV 27. 

A presença de espeleotemas tipo coralóides, escorrimentos, estalactites, estalagmites, 

travertinos e colunas, indica a presença de seis tipos de espeleotemas, demonstrando 

média variedade. Contudo ocorre somente um tipo de processo deposicional químico 

(Água de Percolação), bem como, de média atividade hídrica, e baixa complexidade 

de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente no topo do morro, onde a mesma se hospeda, sendo direcionada para o 

seu interior através do acamamento da rocha. Não foi observada a presença de corpo 
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ou curso d'água no seu interior. 

 

A água infiltra para o interior da mesma, por gravidade, através do acamamento.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, bem como parte das áreas das microbacias e B1-a e B1-b 

(Figuras 416 e 417), bem como parte da área a jusante da mesma, além das curvas 

de nível que direcionam a água para o local onde a caverna esta inserida. 
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Figura 418: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 27. 
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Figura 419: Detalhe da área de influência da CAV 27.
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Cav 29 

 

Cavidade situada em meia encosta de morro. Localiza-se na porção oeste da poligonal 

DNPM, do outro lado da BR 135, próxima à cavidade CAV 27. Possui médias 

dimensões de projeção horizontal (47,66 m), área ( 203,44 m2), volume (363,88 m3) e 

desnível (6,63 m). 

 

Foram observados espeleotemas tipo coralóides, escorrimentos, cortinas, cortinas 

serrilhadas, estalactites, estalagmites, travertinos, colunas, helictites e anemolites em 

seu interior. Seu piso é recoberto por matacões, calhaus, seixos, grânulos e sedimento 

argiloso. 

 

Foto 127: Entrada da cavidade CAV 29 
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Foto 128: Interior da cavidade CAV 29. 

A presença de espeleotemas tipo coralóides, escorrimentos, cortinas, cortinas 

serrilhadas, estalactites, estalagmites, travertinos, colunas, helictites e anemolites, 

indica a presença de dez tipos de espeleotemas, e alta variedade. A variedade de 

espeleotemas aponta a presença de dois tipos de processos deposicionais químicos 

(Água de Percolação e Exudação), bem como, de alta atividade hídrica, e média 

complexidade de deposição. 

 
Sua dinâmica hídrica e evolutiva encontra-se relacionada à água meteórica que infiltra 

localmente no topo do morro, onde a mesma se hospeda, sendo direcionada para o 

seu interior através dos fraturamentos (SW-NE) e secundariamente pelo acamamento 

da rocha. Não foi observada a presença de corpo ou curso d'água no seu interior. 

 

A água infiltra para o interior da mesma, por gravidade, através dos fraturamentos 

(SW-NE) e secundariamente alargou os condutos através da dissolução do 

acamamento da rocha.  

 

Portanto visando a definição da sua área de influência, considerou-se a área a 

montante da mesma, bem como parte das áreas das microbacias e B1-b e B1-c 

(Figuras 418 e 419), bem como parte da área a jusante da mesma, além das curvas 

de nível que direcionam a água para o local onde a caverna esta inserida. 
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Figura 420: Sugestão de área de influência da cavidade CAV 29. 
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Figura 421: Detalhe da área de influência da CAV 29. 
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Delimitação da Área de Influência Geral das Cavidades 

 

Em função dos resultados obtidos, pôde ser observado que as cavidades se 

encontram agrupadas em conjuntos, e por isto as áreas de influência das mesmas se 

sobrepõem ou encontram-se muito próximas entre sí, configurando uma grande área 

de influência (Figura 420). 
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Figura 422: Sobreposição das áreas de influência das cavidades 
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Em função destas sobreposições, bem como visando evitar a fragmentação de áreas 

foi sugerida uma única grande área de influência, no intuito de proteger a integridade 

física das cavidades, a geomorfologia exocarstica que garante a manutenção dos seus 

processos genéticos, evolutivos e o equilíbrio ecológico das mesmas. 

 

Esta área de influência pode ser visualizada nas figuras  421 e 422. 
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Figura 423: Limites da área de influência geral das cavidades. 
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Figura 424: Detalhe da área de influência geral das cavidades. 

 



 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Omega Espeleologia Ltda.. Rua José Batista de Castro, 256, centro, Pains - MG. 

562 

Portanto a área de influência geral sugerida, é delimitada por um polígono irregular de 

49 lados (Tabela 43), possui 4.126 m de perímetro e corresponde a uma área de 71,55 

hectares (Figura 421). 

Seus vértices e coordenadas são apresentados na tabela abaixo (Datum WGS 84 e 

Zona 23 s): 

 
Vértice Latitude s Longitude w 

1 16º39'17,768" 43º53'47,275" 

2 16º39'15,328" 43º53'48,234" 

3 16º39'13,841" 43º53'48,277" 

4 16º39'12,741" 43º53'48,048" 

5 16º39'9,976" 43º53'50,914" 

6 16º39'9,168" 43º53'51,02" 

7 16º39'8,258" 43º53'50,119" 

8 16º39'8,245" 43º53'53,808" 

9 16º39'6,604" 43º53'55,26" 

10 
16º39'9,031" 43º53'55,548" 

11 
16º39'12,4" 43º53'56,937" 

12 
16º39'12,501" 43º53'57,741" 

13 
16º39'8,957" 43º54'0,42" 

14 
16º39'6,465" 43º54'0,547" 

15 
16º39'2,017" 43º54'1,821" 

16 
16º39'0,894" 43º54'1,821" 

17 
16º38'59,541" 43º54'0,78" 

18 
16º38'57,254" 43º54'0,211" 

19 
16º38'54,521" 43º54'0,11" 

20 
16º38'54,311" 43º53'41,821" 

21 
16º38'56,216" 43º53'41,033" 

22 
16º38'57,736" 43º53'31,083" 

23 
16º38'56,137" 43º53'26,2" 

24 
16º38'55,786" 43º53'23,561" 

25 
16º38'56,563" 43º53'21,887" 

26 
16º39'1,758" 43º53'20,187" 

27 
16º39'3,668" 43º53'20,293" 
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28 
16º39'9,741" 43º53'21,889" 

29 
16º39'9,785" 43º53'23,131" 

30 
16º39'10,163" 43º53'23,828" 

31 
16º39'12,276" 43º53'26,922" 

32 
16º39'13,212" 43º53'26,995" 

33 
16º39'14,714" 43º53'27,801" 

34 
16º39'16,325" 43º53'28,219" 

35 
16º39'18,01" 43º53'28,287" 

36 
16º39'18,052" 43º53'29,141" 

37 
16º39'18,803" 43º53'29,487" 

38 
16º39'19,16" 43º53'33,329" 

39 
16º39'19,756" 43º53'32,666" 

40 
16º39'21,324" 43º53'31,919" 

41 
16º39'22,191" 43º53'32,962" 

42 
16º39'22,356" 43º53'35,874" 

43 
16º39'22,992" 43º53'35,87" 

44 
16º39'23,52" 43º53'36,605" 

45 
16º39'23,565" 43º53'37,925" 

46 
16º39'23,085" 43º53'39,248" 

47 
16º39'21,482" 43º53'40,5" 

48 
16º39'20,323" 43º53'40,779" 

49 
16º39'19,387" 43º53'40,784" 

Tabela 43: Vértices e Coordenadas do poligono irregular que delimita a área de 

influência geral. 
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Perímetro de Proteção das Cavidades Avaliadas 

 

Partindo do conceito, segundo o qual, o perímetro de proteção das cavidades é a área 

contida na área de influência das mesmas, entendida como uma extensão destas 

estruturas, com a intensão de garantir o equilíbrio ecológico e a integridade física do 

ambiente cavernícola, foi sugerido um perímetro de proteção, que por sua vez, buscou 

respeitar a propriedade das terras pertencentes à CROS Mineração.  

 

O referido Perímetro acompanhado dos respecticos vértices e coordenadas são 

apresentados nas figuras 423, 424, 425, 426 e Tabela 44, a seguir: 
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Figura 425: Mapa do Perímetro de Proteção das Cavidades que respeita a propriedade do 

terreno da CROS Mineração (Área em amarelo). 
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Figura 426:  Detalhe do Perímetro de Proteção das cavidades sugerido. 
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Figura 427: Sobreposição do perímetro de proteção à área de influência geral das 

cavidades. 
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Figura 428: Detalhe da sobreposição do perímetro de proteção à área de influência geral 
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das cavidades.  

Sugere-se um Perimetro de Proteção, delimitado por polígono irregular de 24 lados, 

que possui 2.398,8 m de perímetro e corresponde a uma área de 31,15 hectares 

(figuras 423, 424, 425, 426). 

Seus vértices e coordenadas são apresentados na Tabela 44 abaixo (Datum WGS 84 

e Zona 23 s) : 

 
Vértice Latitude s Longitude w 

1 16º39'17,606" 43º53'47,167" 

2 16º39'15,299" 43º53'48,179" 

3 16º39'13,709" 43º53'48,188" 

4 16º39'12,644" 43º53'48,037" 

5 16º39'10,729" 43º53'49,993" 

6 16º39'0,145" 43º53'41,643" 

7 16º39'0,077" 43º53'38,384" 

8 16º39'2,965" 43º53'38,367" 

9 16º39'3,064" 43º53'28,537" 

10 16º39'17,941" 43º53'28,514" 

11 16º39'18,036" 43º53'29,227" 

12 16º39'18,725" 43º53'29,555" 

13 16º39'19,112" 43º53'33,402" 

14 16º39'19,887" 43º53'32,637" 

15 16º39'21,303" 43º53'31,964" 

16 16º39'22,179" 43º53'32,956" 

17 16º39'22,286" 43º53'35,949" 

18 16º39'22,973" 43º53'35,945" 

19 16º39'23,435" 43º53'36,56" 

20 16º39'23,579" 
43º53'37,89" 

21 
16º39'23,082" 

43º53'39,176" 

22 
16º39'21,577" 

43º53'40,372" 

23 
16º39'20,434" 

43º53'40,711" 

24 
16º39'19,289" 

43º53'40,813" 
Tabela 44: Vértices e Coordenadas do poligono irregular que delimita o Perímetro de 
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Preteção das cavidades. 

 
Mediante a sugestão das áreas de influência para cada cavidade, da área de 

influência geral do conjunto de cavidades e do perímetro de proteção das mesmas, se 

espera contribuir para a preservação da integridade física, da dinâmica hídrica, 

genética e evolutiva, bem como, do equilíbrio ecológico das cavidades estudadas. 

 

12 DISTÂNCIAS MINÍMAS DAS CAVIDADES ATÉ A ÁREA DE INFLUÊNCIA 

GERAL 

As distâncias minímas das cavidades contidas na ADA do empreendimento, até os 

limítes da Área de Influência Geral, estão listadas na tabela 45: 

 

NOME DA  

CAVIDADE 

COORDENADAS 

UTM  

(DATUM WGS 84 

Zona 23 S)   

ALTITUDE  

(m) 

Distância Mínima 

das Cavidades à Área de 

Influência 

(m) 

OCM 02 617919 / 8158251  753  50 

OCM 14 - CAV. SUPRAM 617698 / 8158504 723  63 

OCM 22 617776 / 8158321  752  50 

OCM 23 617790 / 8158306  744  50 

OCM 24 617801 / 8158303   736  49 

OCM 31 617839 / 8158500  765  189 

OCM 35 - CAV. SUPRAM 

1 

617791 / 8158611  760  185 

OCM 36 - CAV. SUPRAM 

2 

617822 / 8158620 760  183 

OCM 39 - ABISMO 

SUPRAM 

617751 / 8158558 740  134 

OCM 61 A 617965 / 8158251 755  100 

OCM 61 B 617965 / 8158251 765  77 

CAV 03 617769 / 8158314 723  49 

Tabela 45: Distâncias Mínimas das Cavidades Presentes na ADA do empreendimento até 

a Área de Influência 
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As distâncias minímas das cavidades contidas na AID do empreendimento, até os 

limítes da Área de Influência Geral, estão listadas na tabela 46: 

NOME DA  

CAVIDADE 

COORDENADAS 

UTM  

(DATUM WGS 84 

Zona 23 S)   

ALTITUDE  

(m) 

Distância Mínima 

das Cavidades à 

Área de Influência 

(m) 

OCM 10 617960 / 8158175  765  60 

OCM 37 - CAV. SUPRAM 3 617822 / 8158620 760  213 

OCM 40 - CAV. SUPRAM 4 617807 / 8158628 720  203 

OCM 41  617831 / 8158636 773  230 

OCM 44 - CAV. OMEGA 1 617915 / 8158691 786  311 

OCM 45 - CAV. OMEGA 2 617898 / 8158687 792 309 

OCM 53 - CAV. OMEGA 3 617884 / 8158766 792  328 

CAV 10 618030 / 8158231 786 61 

CAV 10-1 618186 / 8158375 772  70 

CAV 13 618134 / 8158589 802  195 

CAV 14 618109 / 8158621 804  229 

CAV 15 618113 / 8158617 818  231 

CAV 16 618120 / 8158617 798  226 

CAV 19 618030 / 8158505 801  260 

CAV 22 618072 / 8158306 744  229 

CAV 23 618053 / 8158524 788  238 

CAV 24 618100 / 8158452 832  168 

CAV 27 617373 / 8158549 746  43 

CAV 29 617587 / 8158728 744  145 

Tabela 46: Distâncias Mínimas das Cavidades Presentes na AID do empreendimento até 

a Área de Influência. 
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Anexo 1: Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
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Anexo 2: Certificados de Regularidade do Cadastro Técnico Federal da Equipe Técnica. 
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Anexo 3: Mapas Espeleotopográficos das Cavidades. 
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Anexo 4: Relatório de Monitoramento Sismográfico. 
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Anexo 5: Arquivos Digitais. 
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