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INTRODUÇÃO 
Este documento apresenta o estudo diagnóstico e a análise de relevância das 63 cavidades localizadas 

na área do Projeto Morro do Pilar. O empreendimento será implantado no município homônimo, 

localizado a aproximadamente 150 km de Belo Horizonte. O projeto conduzido pela empresa Manabi 

S.A. prevê a instalação de uma mina a céu aberto para exploração de minério de ferro. Este documento 

foi produzido em resposta à solicitação da SUPRAM CM de integrar os dados apresentados nos estudos 

anteriores, a saber: Projeto Morro do Pilar, Espeleologia – Diagnóstico e Análise de Relevância, de maio 

de 2013 (estudo que aborda 58 cavidades do Projeto) e; Morro do Pilar, Espeleologia – Diagnóstico 

de Cinco Cavidades e Atualização da Análise de Relevância das Cavernas, de dezembro de 2013. 

Os estudos espeleológicos contemplaram 63 cavidades localizadas na área diretamente afetada (ADA) 

pelo empreendimento, em seu entorno de 250 m (FIGURA 1), bem como algumas cavidades localizadas 

na Área de Influência Direta (AID).  

 

FIGURA 1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO MORRO DO PILAR, COM DESTAQUE PARA A ADA E SEU ENTORNO DE 250 M. 

A inclusão do raio de 250 m a partir do perímetro da ADA à área de estudo visa garantir a 

integridade de cavidades que possam estar situada nesta faixa. Tal medida objetiva atender o Artigo 

4º da Resolução CONAMA Nº 347/2004, que determina: 

 § 2º A área de influência sobre o patrimônio espeleológico será definida pelo órgão ambiental 

competente que poderá, para tanto, exigir estudos específicos, a 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. 
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HISTÓRICO DOS ESTUDOS 

As primeiras cavidades identificadas na área do Projeto Morro do Pilar constam no relatório 

denominado “Estudos básicos para o Diagnóstico Ambiental – Relatório de Avaliação do Potencial 

Espeleológico”. Este documento, de autoria da empresa Geonature (responsável pelo EIA-RIMA do 

Projeto) teve por objetivo realizar um levantamento inicial que pudesse fornecer subsídios para uma 

avaliação do potencial espeleológico da área de estudo, servindo como marco inicial para estudos 

espeleológicos posteriores.  

O documento alerta para a necessidade de prospecção espeleológica e menciona a existência de 23 

cavidades e 32 abrigos, distribuídos nas ADA e AID do empreendimento. Também é mencionada a 

necessidade de avaliação mais criteriosa (com base em parâmetros espeleométricos) dos 32 abrigos, no 

intuito de se verificar a necessidade de estudos espeleológicos nestas feições.  

Em janeiro de 2012, foram iniciados os estudos diagnósticos das 23 cavidades identificadas, juntamente 

com a avaliação espeleométrica dos abrigos. Neste mesmo ano, foram iniciadas prospecções 

sistemáticas na área da ADA e entorno de 250 m. O resultado dos estudos diagnósticos das 23 

cavidades foi apresentado no documento denominado “Relatório de Espeleologia e Análise de 

Relevância do Projeto Morro do Pilar”, protocolado em 19/10/12, sob o nº R310363/2012. Constaram 

como anexo deste documento os relatórios: “Estudos básicos para o Diagnóstico Ambiental – Relatório 

de Avaliação do Potencial Espeleológico” (Anexo I) e a Análise Espeleométrica dos Abrigos (Anexo II). 

Posteriormente, em maio de 2013, foi apresentado o diagnóstico e análise de relevância de 58 

cavidades na área do projeto.  

Até aquele momento, a análise de relevância realizada pela Carste entendia, sobre o artigo 4º da IN 

02/2009, que a cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto teria atributos com 

importância acentuada sob enfoque local e regional ou atributos comparativos, semelhantes ou 

associados com importância acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional (e local). 

De forma prática, têm-se como exemplo uma caverna hipotética que apresentasse atributo que a 

classificaria no inciso XIII do artigo 8º e no inciso VII do artigo 9º, ambos incisos que tratam de lago ou 

drenagem subterrânea intermitente. Esta cavidade seria classificada como de alta relevância. No 

entanto, se a caverna hipotética apresentasse presença de registros paleontológicos (inciso IX do artigo 

8º) e presença de singularidade dos elementos faunísticos (inciso I do artigo 9º), atributos que não são 

semelhantes, comparáveis ou correlacionados, esta cavidade não seria classificada como de alta 

relevância.  

Nova interpretação da IN 02/2009 foi proposta e, quaisquer sejam os atributos com importância 

acentuada sob o enfoque local e atributos com importância significativa sob o enfoque regional (e 

local), a caverna deve ser classificada como de alta relevância.  

 

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DE RELEVÂNCIA  

GEOESPELEOLOGIA E BIOESPELEOLOGIA 

Os estudos diagnósticos abordarão os seguintes temas relacionados às cavidades: 

1. Morfologia e aspectos espeleométricos; 

2. Litologia e estruturas; 

3. Aspectos hidrológicos; 

4. Depósitos clásticos e químicos; 

5. Aspectos socioeconômicos e culturais; 
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6. Aspectos biológicos; 

7. Estado de conservação da cavidade e entorno imediato; 

O documento está compartimentado em dois itens principais, sendo o primeiro composto pelo 

diagnóstico geoespeleológico e bioespeleológico, além da caracterização das cavidades. O segundo é 

composto pela análise de relevância das cavernas. Nos diagnósticos serão apresentados os 

procedimentos utilizados, seguidos de um referencial sobre os estudos espeleológicos em rochas 

ferríferas, com ênfase nos trabalhos desenvolvidos no Estado de Minas Gerais. Em seguida é 

apresentada a caracterização das cavernas estudadas no âmbito do projeto, sob o ponto de vista físico 

e biológico, além da síntese dos resultados obtidos. A análise de relevância foi realizada de modo a 

atender ao Decreto Federal 6640 de 07 de novembro de 2008, tendo como base metodológica a 

Instrução Normativa Nº 2 (IN 2), publicada em 20 de agosto de 2009 pelo Ministério do Meio Ambiente 

– MMA.  

 

PROCEDIMENTOS 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

O referencial bibliográfico apresentado é composto por referências sobre cavernas inseridas em minério 

de ferro, canga, quartzito e saprólito estudadas na região do Quadrilátero Ferrífero, da Serra do 

Espinhaço e da Serra do Ibitipoca em MG; e na Serra dos Carajás e Serra das Andorinhas no Pará. 

PROSPECÇÃO ESPELEOLÓGICA 

Os trabalhos de prospecção foram realizados por diferentes equipes, através de caminhamento 

sistemático balizado pela cartografia (imagens de satélite em escala 1:5.000) e registrado por meio de 

aparelhos (GPSMap Garmin 60CSx - sistema de coordenadas UTM fuso 23K) O datum adotado nos 

trabalhos de campo foi SAD’69. Cada equipe foi composta por dois integrantes, sendo um espeleólogo 

e um auxiliar de campo. Ao espeleólogo coube a orientação acerca dos procedimentos e direção a ser 

seguida, além do manejo do GPS, descrição e registro geral das atividades. O auxiliar de campo ficou 

responsável pela abertura de trilhas de acesso. 

As atividades de campo foram realizadas nos períodos de maio a agosto de 2012 e entre janeiro e 

fevereiro de 2013. Os caminhamentos foram concluídos em quase toda a área da ADA e seus 250 m de 

entorno. Apenas uma propriedade não pode ser prospectada em sua totalidade devido à restrição de 

entrada por parte do proprietário. A área total do trecho descoberto é de 41,3 ha.  

Os caminhamentos efetuados cobrem aproximadamente 99% da área total, considerando a ADA e seu 

entorno de 250 m. Ao todo foram percorridos 1.134 km de trilhas em uma área equivalente a 6.072  

ha. As linhas de caminhamento buscaram manter uma equidistância média de 50 m em locais de boa 

visibilidade e 30 m em áreas de pouca visibilidade (em função de vegetação densa) e áreas de alta 

probabilidade de existência de cavidades.  

O trabalho resultou em uma densidade de caminhamento de 18,7 km/ha. Considerando o total de 57 

dias de caminhamento efetivo na área, têm-se uma média de 19.9 km percorridos diariamente, e uma 

média de 106.5 ha por dia, divididos entre as equipes (TABELA 1).  

TABELA 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CAMINHAMENTO NA ÁREA DO PROJETO MORRO DO PILAR. 

PARÂMETROS VALORES CALCULADOS 

Caminhamento final 1.134 km 

Área total percorrida 6.072 ha 
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Densidade de caminhamento total 18.7 km/km2 

Quilometragem média percorrida por dia 19.9 km/dia 

Média em área percorrida diariamente 106.5 ha/dia 

 

Diante da necessidade de compatibilização entre os dados gerados na prospecção e no mapeamento 

das cavernas (obtidos com o datum SAD’69) e o sistema de coordenadas adotado pelo órgão 

ambiental, todos os dados gerados: malha de caminhamento, pontos de cavidades, além da planimetria 

das cavidades, foram ajustados ao datum WGS84. A nomenclatura das cavidades também foi 

ajustada, de modo a ser compatibilizada com a base de dados do CECAV (Canie). Aos nomes 

originalmente compostos pelas letras CAV seguidas de hífem e dois números: ex. CAV-0002; foram 

acrescidos dois zeros após o hífem: CAV-0002.  

Uma nova etapa de prospecção foi iniciada em fevereiro de 2014, e teve como alvo os cursos d’água e 

afloramentos rochosos próximos a estes, nos locais identificados como de alto potencial espeleológico. 

Esta prospecção tem como objetivo cadastrar reentrâncias e abrigos com desenvolvimento abaixo do 

recorte amostral aqui utilizado (5 m). O resultado desse cadastramento será apresentado em um 

documento avulso. 

 

RECORTE AMOSTRAL E DIFERENCIAÇÃO ENTRE CAVERNAS E ABRIGOS  

O estudo das cavidades foi feito com base no termo de referência do CECAV-IBAMA Para Elaboração 

de Estudos Espeleológicos Vinculados ao EIA/RIMA, (CECAV, 2004), onde foi adotado o corte 

dimensional de 5 m para o estudo das cavidades naturais em litotipos não carbonáticos. 

A diferenciação entre cavernas e abrigos rochosos foi feita com base nos parâmetros utilizados pelo 

Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Cavernas (CECAV/ICMBio). Os conceitos foram 

estabelecidos por Chabert e Watson (1981). Segundo estes autores, a classificação de uma cavidade 

em abrigo ou caverna é fundamentada na relação “altura da entrada” versus “projeção horizontal”. Ou 

seja, caso a altura (A) seja inferior à projeção horizontal (PH), tem-se uma caverna. Caso contrário, a 

feição é considerada um abrigo (FIGURA 2). 

 

FIGURA 2. CONVENÇÃO ESPELEOMÉTRICA UTILIZADA PELO CECAV/ICMBIO PARA A DIFERENCIAÇÃO DE CAVERNAS E ABRIGOS. 
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TOPOGRAFIA 

As cavernas foram topografadas entre os meses de agosto e novembro de 2011 e em janeiro de 2012. 

A validação dos mapas topográficos foi realizada durante a etapa de geoespeleologia. Na topografia 

foram utilizados: bússola Suunto KB-14 e clinômetro Suunto KB-14, além de trena laser Leica modelo 

Disto A3. O grau de precisão dos mapas é 5D, com base no sistema British Cave Research Association – 

BCRA. Esse grau prevê medidas de ângulo na linha central de topografia com precisão de ± 1º, 

medidas de distância com precisão de 1 cm e posicionamento das bases com erro menor do que 10 cm. 

Medidas entre as bases topográficas devem ocorrer sempre que houver alterações na morfologia da 

caverna. O caminhamento da topografia seguiu o método de bases fixas.  

Os dados topográficos foram tratados no software OnStation, permitindo assim a visualização da linha 

de trena de forma tridimensional. As variações magnéticas, no caso de rocha ferrífera, foram 

monitoradas através de visadas de ré e pontos de triangulação, de modo a permitir a correção das 

visadas na etapa de gabinete. A declinação foi obtida no site do Observatório Nacional (www.on.br).  

A cartografia final foi realizada no software AutoCAD, com plataforma georreferenciada. Nesse 

programa foram finalizados os itens da planta baixa como contorno de paredes, curvas de nível, linha 

d’água, entre outros. As seções foram anexadas contendo dados altimétricos de modo a permitir, além 

da visualização do volume da cavidade, uma correlação com o ambiente externo. A cartografia gerada 

também possibilitou a elaboração de cálculos espeleométricos, incluindo projeção horizontal, desnível, 

área e volume aproximado.  

Para o cálculo da projeção horizontal, utilizou-se o princípio da descontinuidade (Rubbioli & Moura, 

2005), que desconsidera a largura dos condutos no cálculo final. Deste modo, a soma do comprimento 

de um conduto é feita em seu eixo central. No cruzamento entre dois condutos esta medição é 

interrompida de modo a não incluir o comprimento lateral do novo conduto (FIGURA 3). 

 

FIGURA 3. MEDIÇÃO DA PROJEÇÃO HORIZONTAL DE ACORDO COM O MÉTODO DA DESCONTINUIDADE. 

O desnível é o resultado da diferença altimétrica das bases topográficas (FIGURA 4). Importante 

salientar que, na etapa de campo, a altura das bases visadas acima do nível do piso teve sua altura 

registrada, para que posteriormente esta medida fosse subtraída no momento da construção das curvas 

de nível. Em casos de patamar, paleopiso ou nível superior sua altura será considerada no cálculo do 

desnível. 
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FIGURA 4. MEDIÇÃO DO DESNÍVEL DA CAVERNA. 

A área foi calculada no software AutoCAD a partir da planta baixa das cavernas. Em caso de 

ocorrência de pilares, as suas áreas foram calculadas individualmente e subtraídas do valor total 

calculado. Em planta baixa, o nível superior é apenas indicado, sendo seu detalhamento e cálculo 

espeleométrico feito separadamente. A área total é o resultado da soma da área da planta baixa de 

todos os níveis de piso, descontadas as áreas dos pilares (FIGURA 5). 

 

FIGURA 5. MEDIÇÃO DA ÁREA DA CAVERNA DESCONTANDO A ÁREA DE PILARES. 

O volume é o produto entre a área total da caverna e a altura média de seus condutos e salões. Para a 

obtenção da altura média, é necessário que sejam feitas seções em pontos representativos da cavidade 

onde existam mudanças morfológicas do piso, teto e paredes. Para que se calcule um valor mais 

próximo da realidade são feitas seções longitudinais sempre no eixo central do conduto e o maior 

número possível de seções transversais. Quanto mais seções forem consideradas, maior será a precisão 

no cálculo do volume (FIGURA 6). 
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FIGURA 6. CÁLCULO DO VOLUME DE UMA CAVERNA A PARTIR DA ALTURA MÉDIA DAS SEÇÕES VERTICAIS. 

 

GEOESPELEOLOGIA 

ANÁLISE LITOLÓGICA E DAS ESTRUTURAS 

As diferentes litologias observadas nas cavidades estudadas foram caracterizadas e representadas na 

cartografia final, anexada ao estudo. Em planta baixa optou-se pela representação do litotipo 

predominante. Em algumas seções de condutos e câmaras foi representada a rocha e, em certos casos, 

sua atitude. 

Também foram descritas as estruturas existentes na rocha. Fraturas, falhas, dobras, foliação ou mesmo o 

bandamento composicional da rocha ferrífera são descontinuidades importantes no processo de 

circulação de água no interior do maciço rochoso. Algumas dessas estruturas podem influenciar direta ou 

indiretamente no processo de formação e ampliação de vazios na rocha, controlando muitas vezes a 

morfologia das cavernas, além de importantes processos de abatimento em teto e paredes. A medição 

das estruturas foi realizada com bússola Brunton nas cavernas quartzíticas, e monitorada com a ajuda 

do mapa declinado nas cavernas em rocha ferrífera. 

ANÁLISE MORFOLÓGICA 

A análise morfológica foi realizada tendo como base a planta baixa e seções transversais e 

longitudinais dos condutos, onde se buscou a compreensão do padrão planimétrico das cavernas 

estudadas. A posterior correlação desses padrões com dados estruturais e litológicos permite uma 

melhor compreensão dos processos de gênese e evolução dessas cavidades.  

HIDROLOGIA 

Com o objetivo de se determinar a dinâmica hidrológica das cavidades foi avaliada a presença de 

águas de percolação e condensação, além da presença de corpos hídricos.  

DEPÓSITOS CLÁSTICOS, ORGÂNICOS E QUÍMICOS 

Depósitos de sedimentos clásticos foram classificados conforme sua granulometria e descritos de modo a 

fornecer pistas sobre sua origem e sedimentação. Os depósitos orgânicos também foram descritos de 
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forma breve, quando existentes. Os depósitos químicos foram identificados, fotografados e descritos 

individualmente ou em conjunto quando ocorreram em diferentes locais da mesma cavidade. 

 

BIOESPELEOLOGIA 

PERÍODOS DE COLETA 

Os estudos de bioespeleologia de 63 cavidades localizadas na área do Projeto Morro do Pilar foram 

conduzidos em dois períodos sazonais distintos, durante os seguintes períodos: 

CAV-01 a CAV-0022: setembro/outubro de 2011 (seco) e fevereiro de 2012 (úmido). Durante a 

campanha do período úmido o nível da drenagem da cavidade CAV-0020 estava muito alto e a 

correnteza muito forte, impossibilitando a entrada no seu interior. Dessa forma, a segunda campanha 

nesta cavidade foi feita no final do período chuvoso, em maio de 2012, quando o nível da água estava 

mais baixo. 

CAV-0024 a CAV-0065: outubro de 2012 (seco) e fevereiro de 2013 (úmido). 

CAV-0068 a CAV-0072: fevereiro/março (úmido) e outubro (seco) de 2013. 

ATIVIDADES DE CAMPO 

Os estudos em campo envolveram o levantamento faunístico em cada cavidade, a partir do método de 

busca ativa, no qual a totalidade da cavidade e todos os tipos de substratos foram revisados em busca 

de espécimes, alguns dos quais coletados com a utilização de pinças e pincéis. O tempo de busca variou 

de acordo com o tamanho da cavidade e complexidade dos substratos, sendo que toda a área da 

cavidade foi averiguada. Os organismos coletados foram acondicionados em recipientes com álcool 

70% para fixação e conservação. Substratos de coleta e eventuais comportamentos e interações 

ecológicas observadas durante o levantamento faunístico foram registrados. Exemplares de espécies 

com adultos de tamanho corporal superior ou igual a 1 cm foram contabilizados. A presença de 

vertebrados e/ou vestígios nas cavidades foi registrada sempre que possível através de anotações e 

fotografias. A amostragem de quirópteros foi feita através de identificação visual, registro fotográfico 

e, quando necessário, exemplares foram capturados com puçás para identificação mais precisa em 

campo, sendo posteriormente soltos; coletas ocasionais foram feitas quando necessária identificação 

posterior. 

ATIVIDADES DE LABORATÓRIO 

Todo o material coletado foi triado em laboratório com o uso de estereomicroscópio, sendo os 

exemplares agrupados por características morfológicas e identificados com o auxílio de chaves até o 

menor nível taxonômico possível. Quando necessário, táxons foram enviados a especialista para 

refinamento das identificações e análise morfológica. Os locais de depósito de material biológico são: 

Museu de Zoologia da USP (São Paulo) e Instituto Butantan (parte de Arachnida). 

ANÁLISES 

A identificação de potenciais troglóbios foi realizada com base na morfologia das espécies. Embora o 

critério utilizado para a definição de troglóbios seja geográfico – ausência em outros domínios que não 

o subterrâneo – sua aplicação é pouco prática e geralmente inviável, particularmente em regiões 

tropicais, onde a fauna de invertebrados do meio externo e sua distribuição geográfica são pouco 

conhecidas. Dessa forma, usualmente utiliza-se a presença de características troglomórficas geralmente 

morfológicas para definir se um táxon é troglóbio, comparando-se organismos encontrados no ambiente 
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subterrâneo a parentes filogenéticos conhecidos do meio externo. Assim, a fauna registrada nas 

cavidades estudadas foi analisada com a finalidade de detectar modificações que possam ter sido 

decorrentes de isolamento da espécie no ambiente subterrâneo. Dentre as características buscadas 

estão: ausência ou redução dos olhos e pigmentação melânica, alongamento do corpo e dos apêndices. 

Os espécimes com tais características foram registrados e o status de sua morfologia foi analisado com 

base na literatura e com a ajuda de especialistas. 

Os valores de riqueza absoluta de espécies registradas nas cavidades foram utilizados como valores de 

riqueza para comparação. A presença de um táxon jovem (sem identificação precisa) foi contabilizada 

apenas se não ocorreu na mesma cavidade a presença de adulto com identificação mais precisa, para 

não superestimar o resultado. Para verificar a relação entre a riqueza e extensão das cavidades foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (Rs). Curva de acumulação de espécies (Mao tau) foi 

construída considerando cada cavidade como uma amostra independente da fauna, sendo incluídos na 

análise apenas os táxons adultos morfotipados. Para as análises, foi utilizado o programa PAST versão 

2.02 (Hammer et al., 2001). 

Para a configuração do atributo riqueza utilizado na análise de relevância, as cavidades foram 

agrupadas de acordo com a sua litologia (cavidades ferríferas e siliciclásticas) e comparadas sob 

enfoque local. Para cada conjunto de análise foram obtidos a média e desvio padrão. Foram 

consideradas cavidades com riqueza média aquelas com resultado dentro do intervalo da média ± 

desvio padrão; riqueza alta, acima desse intervalo de valores; riqueza baixa, abaixo desse intervalo 

de valores. 

Para a configuração do atributo abundância relativa de espécies, utilizado na análise de relevância, as 

cavidades foram agrupadas de acordo com a sua litologia (cavidades ferríferas e siliciclásticas) e 

comparadas sob enfoque local. A abundância relativa foi obtida considerando espécies de vertebrados 

e de invertebrados com adultos de tamanho corporal maior ou igual a 1 cm, tendo sido utilizados os 

números de indivíduos coletados e obtidos durante as observações de campo (sempre que possível 

correlacionado com identificações do material coletado). Em alguns casos de difícil separação da 

espécie em campo, táxons supra-específicos foram considerados (ex. famílias de Araneae). A 

abundância relativa foi obtida para cada morfoespécie em cada cavidade, a partir da fórmula Ab = 

n/N, sendo que n corresponde ao número de indivíduos na cavidade e N ao número total de indivíduos 

registrados nas cavidades da amostra local. Para determinação de valores de abundância relativa alta 

para cada morfoespécie, foram obtidos três intervalos de valores iguais a partir da divisão da 

amplitude (distância entre o valor mínimo e o valor máximo) da abundância relativa obtida nas 

cavidades; os valores de abundância relativa correspondentes ao intervalo com valores mais altos foram 

considerados como de abundância alta. Como disposto na IN n.2, de acordo com a proporção de 

morfoespécies com abundância relativa alta, as cavidades foram classificadas como de alta (30% ou 

mais), média (de 10 a 20%) ou baixa (menos de 10%) relevância para o atributo. As cavidades que 

apresentaram entre 20 e 30% de espécies com abundância relativa alta, proporção não prevista na IN 

2, foram incluídas na categoria média relevância. Os valores de abundância relativa foram obtidos 

separadamente para cada campanha. Para determinação da relevância foi utilizado o maior valor 

entre campanhas de coleta. 

A diversidade dos substratos orgânicos foi definida como alta quando presentes quatro ou mais tipos de 

substratos, e baixa diversidade quando presentes três ou menos tipos de substratos. 
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ESTUDOS ANTERIORES E ESPELEOLOGIA REGIONAL 

CAVERNAS NA FORMAÇÃO FERRÍFERA  

Pouco se conhece a respeito de cavidades em rochas ferríferas na região da Serra do Espinhaço 

Meridional, sendo a principal referência os estudos realizados na Serra do Sapo, no município de 

Conceição do Mato Dentro. Grande parte dos estudos espeleológicos nestas litologias se concentra no 

Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, e na Serra dos Carajás, no Pará. Desta forma, revisões acerca 

do tema envolvem, necessariamente, estudos nestas regiões.  

Segundo Piló & Auler (2005) provavelmente a primeira referência a cavidades em rochas ferríferas no 

Brasil foi feita pelo francês Noël Aimé Pissis que, em 1842 descreveu cavidades e estalactites no 

itabirito do Quadrilátero Ferrífero: “Dans les cavités qui accompagnene souvent les couches de quartz, 

on trouve de petites stalactites de sous-sulfate de fer et des cristaux de néoctèse” (Pissis, 1842, p. 380). 

Em 1871, o mineralogista inglês William Jory Henwood (1871, p.225) descreveu a existência de 

estreitas fendas em itabirito na região de Água Quente, Quadrilátero Ferrífero: “...crevices are 

numerous; some of these are several fathoms in length and height, but few are more than a couple of 

lines and none exceed two inches in width”. No mesmo estudo, Henwood (1871) menciona estalactites e 

crostas de minério de ferro no mesmo local: “…the hydrous oxide of iron hangs in stalactites from the 

roofs and forms tuberculated crusts on the floors of others…” 

Após as descrições pioneiras de Pissis e Henwood, registram-se menções esparsas sobre cavernas, como 

a de Tassini (1947), que descreve uma cavidade em minério de ferro na Serra do Curral, nas 

proximidades de Belo Horizonte.  

Com a atuação sistemática dos geólogos do United States Geological Survey (USGS), a partir do final 

da década de 1950, passamos a ter estudos mais detalhados sobre as cavidades. Guild (1957) 

descreveu uma cavidade denominada Casa de Pedra, na atual mineração de mesmo nome da CSN. 

Deve-se ao geólogo norte americano George Simmons os estudos mais detalhados sobre as cavernas 

em minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero (Auler, 2005). O trabalho clássico de Simmons (1963) 

contempla diversas cavidades na Serra do Batateiro, na Serra do Tamanduá, no Morro da Queimada e 

na Serra do Curral. Além da descrição, Simmons elabora um interessante modelo genético e detalha a 

mineralogia das grutas. Simmons (1963) apresenta, ainda, uma breve compilação de cavidades 

observadas por colegas geólogos do USGS, como J.V.N. Dorr II, que reportou cavidades no distrito de 

Itabira e C.H. Maxwell, que visitou uma grande caverna (já destruída pela atividade minerária) na 

Fazenda Alegria, próxima à Serra do Caraça. O trabalho de Simmons (1963) foi recentemente 

traduzido e comentado em publicação dedicada a cavernas em minério de ferro (revista O Carste, vol. 

17, n. 3). Em trabalho complementar, Simmons (1964) detalha a mineralogia de fosfatos encontrados em 

caverna na Serra do Tamanduá. Breves menções são também efetuadas em trabalhos de síntese como o 

de Dorr (1969). Recentemente houve uma retomada dos estudos espeleológicos nas cavernas em minério 

de ferro e canga do Quadrilátero Ferrífero.  

Segundo Auler & Piló (2007), as cavernas de minério de ferro e canga do Quadrilátero Ferrífero são 

em geral de pequenas dimensões, poucas vezes superando 100 m de projeção horizontal. Inserem-se 

normalmente na base de pequenas escarpas rochosas (em geral de canga) perpendiculares ao maior 

declive de vertentes, estando localizadas tanto em alta quanto em média vertente, em geral associadas 

a pequenas manchas arbóreas em meio à vegetação de campos ferruginosos. As entradas são de 

pequenas dimensões, dando acesso a galerias mais amplas.  

O padrão em planta apresenta câmaras maiores, algumas vezes desenvolvidas paralelamente à 

escarpa, interligadas por condutos de menores dimensões. Canalículos na base das paredes 

representam prolongamentos estreitos que conferem irregularidade ao perímetro da gruta. Pendentes e 
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pilares são feições comumente observadas, notadamente em cavernas inseridas em canga detrítica. O 

piso normalmente possui inclinação concordante com a inclinação da vertente. Trata-se de cavernas 

muito pouco profundas em relação à superfície do terreno, o que favorece colapso do teto e geração 

de pequenas claraboias. 

A iniciação destas cavernas aparentemente ocorre no interior do maciço rochoso, sem relação direta com 

processos epigênicos. A porosidade inicial é gerada devido à lixiviação de horizontes de carbonato e 

sílica, levando à criação de zonas de baixa densidade ricas em ferro no interior da rocha. Assim sendo, 

o processo espeleogenético está intimamente relacionado à geração de zonas de alto teor em minério 

de ferro. Zonas de contato entre a canga e o minério, e também base de escarpas, também constituem 

loci favoráveis à iniciação espeleogenética. As cavernas evoluem, a princípio, sem um contato com o 

exterior, que é gerado tardiamente através da abertura de entradas associadas a rupturas do manto 

de canga. A evolução posterior dá-se através do carreamento de sedimentos finos via canalículos ou 

orifícios nas paredes e teto, além de abatimentos.  

A deposição química encontrada nas cavernas engloba mineralogia diversificada do grupo de óxidos 

de ferro (hematita, goethita, maghemita), óxidos de alumínio (gibbsita), fosfatos (leucofosfita, variscita, 

estrengita e fosfoferrita), sulfatos (aluminita, gipsita), além de quartzo, alguns destes minerais bastante 

raros ou mesmo identificados pela primeira vez em ambiente de caverna (Hill & Forti, 1997).  

Os estudos bioespeleológicos no Brasil tornaram-se sistematizados a partir de 1980, sendo então 

relativamente recentes. A maior parte dos estudos bioespeleológicos no país foi conduzida em cavernas 

carbonáticas (e.g. Rheims & Pellegatti-Franco, 2003), e, em menor quantidade, em rochas siliciclásticas 

(e.g. Zeppelini-Filho et al., 2003). Levantamentos faunísticos em cavidades em minério de ferro e 

litologias associadas ou derivadas foram efetuados inicialmente no Pará (Moreira & Paiva, 1988; Paiva 

& Moreira, 1988; Pinheiro et al., 2001), entretanto, com pouco refinamento nas identificações e sem 

menção aos aspectos ecológico-evolutivos dos organismos registrados. Levantamentos mais recentes, 

efetuados em cavidades de canga e minério de ferro na região do Quadrilátero Ferrífero (MG) 

(Ferreira, 2005) e da Flona de Carajás (PA) (Andrade, 2007a, 2007b) têm revelado uma fauna 

diversificada e interessante, incluindo organismos troglomórficos. Trajano & Bichuette (2009) incluem 

considerações sobre a fauna de cavidades em formação ferrífera e Silva et al. (2011) evidenciam a 

composição faunística distinta em relação a cavidades de outras litologias e também a alta riqueza 

encontrada nessas cavidades em relação a outras litologias, citando a riqueza média de 5,79 espécies 

troglomórficas/cavidade em rochas ferríferas. 

CAVERNAS EM QUARTZITO  

Muitas são as menções a cavernas quartzíticas no Brasil. Cerca de 400 cavidades são mencionadas por 

Atzingen et al. (2007) na Serra das Andorinhas, divisa entre os Estados de Tocantins e Pará, tendo a 

maior delas desenvolvimento superior a 1000 m.  

No Estado de Minas Gerais Corrêa Neto et al. (1997) mencionam a existência de 30 cavidades 

desenvolvidas em quartzitos do Grupo Andrelândia na Serra do Ibitipoca, MG. Segundo os autores há 

também ocorrência de cavidades nos quartzitos do Grupo Andrelândia na Serra de Luminárias, 

Carrancas e São Tomé das Letras, MG.  Em Ibitipoca a maior cavidade, com 2750 m de 

desenvolvimento linear, é a Gruta das Bromélias (Corrêa Neto et al., 1993). 

Na Serra do Espinhaço foram descritas formas cársticas e cavidades na região do Parque Estadual do 

Rio Preto por Willems et al. (2008) e a Gruta do Salitre no município de Diamantina por Brichta et al. 

(1980) e Willems et al. (2008). Nas proximidades do município de Itambé do Mato Dentro, são 

conhecidas onze cavidades, sendo as grutas dos Milagres I e II e as grutas Baixada das Crioulas I e II, 
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com 1114 m e 208 m de desenvolvimento linear respectivamente (Fabri, 2011), as maiores cavernas 

catalogadas nesta área.  

No Quadrilátero Ferrífero registram-se as seguintes cavidades quartzíticas na Serra do Caraça: Gruta 

do Centenário, com 3790 m de projeção horizontal (Dutra, 2002), Gruta da Bocaina (3200 m), Alaouf 

(1200 m), Avião (350 m), Bocaina Inferior (200 m) e Por do sol (60 m). Estas cavidades foram 

mapeadas e estudadas pelo Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas. Na região de Ouro Preto há 

algumas ocorrências no Parque Estadual do Itacolomi e no distrito de Cláudio Manoel: cavernas Kiva e 

Cobrinha com 150 e 70 m de projeção horizontal respectivamente (Pereira, 1997), Gruta Matinha, 

Gruta da Torre e a Gruta Bumbaça a oeste de Mariana (Wiegand et al, 2004).  

De um modo geral as cavernas em quartzito são relativamente pouco estudadas no Brasil. A 

espeleogênese das principais cavidades da Serra do Ibitipoca é apresentada por Corrêa Neto et al. 

(1993). Os autores dividem as cavernas em três grupos. O primeiro grupo é constituído por cavernas 

com maior desenvolvimento linear entre 600 e 2750 m (Gruta das Bromélias). Este grupo apresenta 

controle estratigráfico em função da presença de camadas de quartzito micáceo e estrutural, 

condicionado por planos de fraturas, resultando em um padrão planimétrico do tipo branchwork 

(Palmer, 1991). As seções variam de retangular a oval ocorrendo também formas mistas, onde a parte 

superior é oval e a inferior em fenda, é mais estreita.  

O segundo grupo é constituído por cavernas entre 168 e 600 m. O padrão em planta é próximo ao 

padrão reticulado (network) com galerias levemente meandrantes, com cortes triangulares ou 

retangulares, raramente em fissura. Não há controle estratigráfico claro, apenas estrutural através de 

fraturas. 

Corrêa Neto et al. (1993) reconhecem dois estágios para a espeleogênese destas cavidades, onde 

inicialmente vazios seriam formados pela lenta dissolução da sílica no contato entre os grãos de quartzo. 

Este processo teria atuado na interseção de fraturas com os planos de foliação e/ou acamamento 

durante um prolongado período de estabilidade do nível de base e baixo gradiente freático. O 

segundo estágio é atribuído a um soerguimento possivelmente regional, onde o gradiente e a 

velocidade do fluxo são aumentados. Nesta fase são formados condutos cilíndricos (pipes) pela remoção 

mecânica de grãos de quartzo, que irão integrar o sistema hierarquizado de drenagem subterrânea. Em 

ambos os grupos as cavidades se desenvolvem em áreas onde o mergulho das camadas é concordante 

com a inclinação da superfície topográfica. 

O terceiro grupo mereceu pouca atenção dos autores, é composto por túneis com extensão máxima de 

86 m e arcos rochosos ao longo de cursos d´água superficiais, estando a formação destas cavidades 

associada à erosão acentuada do quartzito fino. 

O processo dissolutivo em sílica também é abordado por Brichta et al. (1980) ao descrever a gênese da 

Gruta do Salitre, próxima a diamantina, MG. Os autores mencionam experimentos sobre a dissolução 

de silicatos realizados por Eichler (1967) em itabiritos da Formação Cauê. Segundo o autor, em clima 

tropical são dissolvidas e removidas 118 t/m² de silicatos em uma coluna de 250 m de altura em 26 

milhões de anos. Para a Gruta do Salitre Brichta et al. (1980) com base nos dados de Eichler, afirmam 

que teriam de ser removidas desde o Oligoceno 494.000 t de silicatos, o que representaria uma coluna 

de 45 m de altura, valor próximo ao das paredes da gruta que é de 50 m. Para gerar o atual volume 

da gruta (206.250 m³), seria necessária a remoção de 546.563 t de silicatos. Esta diferença é atribuída 

à maior solubilidade da rocha, devido a menores teores de ferro e alumínio em sua composição química. 

O intemperismo, segundo os autores, se deu por influencia de águas subterrâneas pela dissolução 

primária nos limites intergrãos, sendo o ataque químico da água, intensificado por fraturamentos. A 

suposição do intemperismo desde o Oligoceno coincide com eventos de soerguimento do Espinhaço. 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 17 

A presença de lapiás e estruturas alveolares nas altas paredes que circundam a entrada da Gruta do 

Salitre é mencionada por Willems et al. (2008). A entrada principal da gruta se insere no eixo de uma 

falha anticlinal, tendo a caverna se desenvolvido no encontro entre planos de fraturas e as camadas 

dobradas do anticlinal. Algumas formas típicas de dissolução como cúpulas e canais no teto estão 

preservadas por crostas marrom-escuras. 

Willems et al. (2008) descrevem formas tipicamente cársticas em arenitos quartzíticos da Formação 

Sopa-Brumadinho na região do Parque Estadual do Rio Preto, próximo a Diamantina. A área, 

denominada Carste do Rio Preto, é constituída por morros residuais (inselbergs) que se elevam algumas 

dezenas de metros entre a planície e o vale do Rio Preto.  Os autores citam a ocorrência de panelas de 

dissolução, torres residuais cortadas por cavidades e túneis subhorizontais lapiesados em juntas verticais 

com orientação N-S, concordantes ao eixo de uma falha reversa entre a Formação Sopa-Brumadinho e 

quartzitos filíticos. Estas juntas cortam antigos condutos (pipes) de seção tubular. Numa caverna ampla 

que faz a conexão entre o cume e o vale lateral foram observados canais de fluxo concentrado no teto 

e piso associados à erosão mecânica. De modo preliminar os autores propõem que a formação do 

Carste do Rio Preto esteja relacionada à evolução do vale. Onde zonas de desgaste se desenvolveram 

na parte superior do aquífero, ao longo de juntas verticais ou dos planos de estratificação. Com o 

encaixamento do vale o aquífero é drenado, gerando fluxo subterrâneo e erosão mecânica, expondo a 

superfície de erosão, tendo a planície atual atuado como um poljé. 

Os estudos de Wiegand et al. (2004) em cavernas quartzíticas da região de Ouro Preto associam a 

espeleogênese a processos de arenitização ao longo das zonas de interseção entre juntas e camadas 

sedimentares ou xistosidades. A dissolução ocorre ao longo das suturas entre os grãos de quartzo, 

individualizando-os, o que facilita a remoção mecânica (piping). Segundo estes autores os processos de 

arenitização e piping fazem com que a morfologia da caverna seja condicionada pela atitude das 

camadas e estruturas e circunstâncias hidráulicas, uma vez que uma maior densidade de juntas ou 

fraturas facilita a circulação da água no interior da rocha. 

O processo de dissolução em quartzito também é abordado por Marques Neto (2008) ao descrever a 

gênese de depressões fechadas (dolinamentos) próximas à Gruta do Sobradinho, no município de São 

Tomé das Letras. Segundo o autor o ataque químico à sílica é facilitado por fraturas plano-paralelas 

condicionadas ao mergulho das camadas da rocha. 

A deposição química em cavernas quartzíticas é descrita por Corrêa Neto et al. (1997) em cavernas da 

Serra do Ibitipoca. Os autores mencionam a presença de espeleotemas de sílica em algumas cavernas. É 

também comum a presença de escorrimentos de allofana associados à água corrente a partir de fendas 

e canais de pequeno diâmetro. Estes espeleotemas assumem a forma de coralóides, estalactites 

centimétricas e raramente bolhas ocas. A gênese destes depósitos está, segundo os autores, associada à 

exsudação de água capilar. A allofana também foi identificada em crostas em cavernas na região de 

Ouro Preto (Wiegand et al., 2004). Crostas marrom-escuras que recobrem a superfície de paredes da 

Gruta do Salitre são, segundo Willems et al. (2008), compostas por criptomelana ou pirolusita, tendo 

sido formadas a partir da lixiviação do saprólito. 

A sedimentação clástica nas cavidades estudadas por Corrêa Neto et al. (1997) é classificada, em 

função de sua origem, em depósitos fluviais e de gravidade. Os primeiros são constituídos por areia 

média a grossa. Em algumas cavidades há camadas de até 1 cm de cimento silicoso recobrindo o topo 

destes depósitos. Estreitos depósitos de seixos quartzíticos cimentados por allofana também são 

descritos. Marques Neto (2008) descreve a sedimentação clástica da Gruta do Sobradinho como 

depósitos de granulometria variada, onde se observam desde areia a grandes blocos (possivelmente 

matacões). A origem destes sedimentos estaria ligada à própria evolução da caverna (autogênica) e em 

parte por sedimentos transportados. 
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Em relação aos estudos bioespeleológicos, poucas publicações referem-se a estudos em cavidades na 

referida litologia, podendo-se citar Silva et al (2011), que analisam comparativamente estruturas de 

comunidades de invertebrados de cavidades de diferentes litologias, 13 delas em rochas quartzíticas. 

Neste estudo, indicam que a riqueza faunística está correlacionada positiva e significativamente com a 

extensão das cavidades, e sugerem que a baixa riqueza e abundância relativas observadas nas 

cavidades siliciclásticas estudadas sejam devido a menor disponibilidade de recursos (condição 

oligotrófica), sem descartar o impacto do turismo. Citam a riqueza média de 1,86 espécies 

troglomórficas/cavidade em rocha siliciclástica. Adicionalmente, Braga et al (2011) estudaram a 

ecologia populacional de aranhas Trechona sp. (Dipluridae) em gruta quartzítica em Diamantina, MG. 

CAVERNAS EM XISTO  

São raras as referências a cavernas em xisto no Brasil. Carvalho & Cavalcante (2007) realizaram 

estudos em duas cavidades (Toca do Falcão e Fenda do Barreiro) em xistos do Grupo Araxá nas 

proximidades de Ceilândia, DF. Tais estudos tiveram como foco a geoespacialização e análise 

mineralógica de amostras de rocha coletadas na entrada das duas cavidades, no entanto, o estudo não 

fornece dados morfológicos ou espeleogenéticos das cavidades. A única menção a espeleometria é a 

projeção horizontal da caverna Toca do Falcão que segundo os autores é de 30 m.  

A principal cavidade brasileira em xisto/quartzito é a caverna dos Ecos, localizada a 60 km a oeste de 

Brasília. Essa caverna registrou 1.600 m de desenvolvimento e 140 m de profundidade (Karmann et al., 

2001). 

Em relação à bioespeleologia, poucos estudos foram feitos em cavidades inseridas em xisto, podendo-se 

citar estudos na caverna dos Ecos, com levantamentos faunísticos efetuados por Trajano (1987) e Jordão 

(2003). 

CAVERNAS EM COBERTURA PEDOLÓGICA  

São raras as referências a cavidades desenvolvidas em cobertura pedológica no Brasil. Ocorrências 

esparsas já foram registradas na Amazônia (região de Maués), Bahia (região de Caetité) e Minas 

Gerais (região de Gouveia). Estas cavernas associam-se a fluxos subsuperficiais algumas vezes no 

contato entre o horizonte de solo e a rocha alterada (saprólito). Em regiões de voçorocamento, como no 

caso de Gouveia, são muitas vezes observadas na cabeceira das voçorocas, muito embora normalmente 

trate-se de dutos (pipes) muito pouco desenvolvidos (Bryan & Harvey, 1985; Parker & Higgins, 1990; 

Younger & Stunell, 1995). No Brasil são praticamente ausentes as publicações sobre o tema. Auler & Piló 

(2009) estudaram uma cavidade em solo na área do Projeto Pedra de Ferro, em Caetité, na Bahia. Em 

Gouveia (MG), Augustin e Aranha (2006) estudaram, através de GPR, pipes em áreas de 

voçorocamento. Alguns deste pipes chegam a formar cavidades. 

Outro tipo de cavidade em cobertura pedológica são as denominadas paleotocas, escavadas por 

animais da fauna extinta, notadamente tatus gigantes (Buchmann et al., 2003; Buchmann et al., 2009). 

Apesar de desenvolvidas em solo, trata-se de uma cavidade formada por agentes biológicos e não 

físicos e, portanto, não serão abordadas em nível de detalhe neste trabalho. 
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CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA REGIONAL  

A área de estudo se insere na escarpa leste da Serra do Espinhaço Meridional (SdEM), um orógeno de 

colisão edificado no Mesoproterozóico composto  essencialmente por litologias do Supergrupo 

Espinhaço, principalmente rochas quartzíticas e, subordinadamente, rochas filíticas, conglomeráticas e 

vulcânicas de caráter básico e ácido (Almeida-Abreu, 1995). Esta serra funciona como um grande 

divisor hidrográfico de três bacias de importância nacional (à oeste, a do rio São Francisco e, à leste, as 

dos rios Doce e Jequitinhonha), além de separar domínios tectônico-morfo-bio-climáticos (Valadão, 

2009). A escarpa leste apresenta relevo movimentado, vegetação de floresta semi-decidual e clima 

tropical úmido, além de possuir maior atividade tectônica que a escarpa ocidental. Esta é marcada por 

certa estabilidade tectônica por se tratar de uma área cratônica. Apresenta relevo suave, vegetação 

savânica e clima tropical semi-úmido. 

Na área de estudo predominam rochas de idade proterozóica constituídas por sequências 

metavulcanossedimentares do Supergrupo Espinhaço e do Grupo Serra da Serpentina. Estas sequências 

apresentam características sugestivas de um terreno do tipo greenstone belt (Uhlein & Dardene, 1984; 

Dussin, 1985) e estão sobrepostas, ou localmente intercaladas a rochas do embasamento cristalino, 

representadas por granitos, gnaisses, granulitos e migmatitos arqueanos (Dussin et al., 1987).  

Ocorrem ainda, metassedimentos terrígenos com intercalações de vulcanismo de natureza ácida a 

ultrabásica, que são subdivididos em duas unidades de posicionamento estratigráfico controverso na 

literatura. Segundo alguns autores (Pflug et al., 1980; Mascarenhas et al., 1984; Dussin et al., 1984), a 

sequência de natureza clasto-química se comporta como encaixante das formações ferríferas, sendo 

correlata ao Supergrupo Minas; enquanto que os quartzitos que compõem a Serra do Espinhaço 

pertencem ao Supergrupo Espinhaço. 

Durante o Ciclo Brasiliano, toda a região foi afetada por tectonismo compressivo em regime de 

cisalhamento simples (Uhlein et al., 1986), associada a esforços de direção leste-oeste (Dussin et al., 

1987). O padrão estrutural da SdEM denota a intensa deformação das rochas em virtude das 

atividades termo-tectônicas, apresentando empurrões e dobras com vergência para oeste como as 

principais estruturas regionais. 

As formas de relevo conservam as características estruturais decorrentes da tectônica compressiva. O 

modelado derivado da dissecação fluvial é representado, majoritariamente, por cristas, escarpas e 

vales profundos adaptados às direções tectônicas NNW-SSE (Saadi, 1995). Devido à direção do 

empurrão, a borda oriental configura-se como um escarpamento descontínuo, comumente composto por 

dois ou mais degraus e bruscas mudanças de direção marcada pelas interferências constantes de falhas 

que compõem o cinturão de cavalgamento (Saadi, 1995). 

ASPECTOS GEOLÓGICOS LOCAIS  

As ocorrências litológicas na área do Projeto Morro do Pilar englobam três grandes unidades 

estratigráficas, sendo elas:  

 Embasamento cristalino; 

 Supergrupo Espinhaço; 

 Grupo Serra da Serpentina, em suas unidades superior, itabirítica e inferior; 

 Metabásicas intrusivas. 
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O complexo gnáissico-migmatítico do embasamento cristalino é constituído por rochas gnáissicas, 

graníticas e migmatíticas, geralmente milonitizadas, de idade arqueana. Como regra geral, os 

afloramentos dessa unidade são raros, devido ao profundo manto de intemperismo que os encobre 

(Dussin, 1985). Estes litotipos ocorrem de modo contínuo em toda a porção leste da área, ocupando 

também uma estreita faixa na parte centro-norte da mesma (FIGURA 7). 

Já a unidade Supergrupo Espinhaço é composta na área por quartzitos, quartzitos sericíticos e mica-

xistos, de cor branca a amarelada, grão fino a muito fino. Ocorrem em toda a porção oeste da área, 

compondo o substrato da maioria das cavernas do Projeto Morro do Pilar. 

A unidade inferior do Grupo Serra da Serpentina, por sua vez, é composta por sericita xisto, de cor 

ocre a amarelo claro quando intemperizados; filito prateado a cinzento, sedoso ao tato, com cristais de 

magnetita; filito carbonoso, de cor cinza escuro a preta (Manabi Brasil). O contato dessas litologias com 

as formações ferríferas da área é sempre brusco, normalmente de natureza tectônica (Dussin, 1985). A 

unidade intermediária desse grupo geológico é formada por itabiritos compactos e friáveis, compostos 

principalmente por hematita especular e quartzo, com presença de cristais euédricos de magnetita 

disseminados na rocha em ambos os casos. Tais rochas ocorrem distribuídas em faixas estreitas, em geral 

descontínuas, na porção central da área. Já a unidade superior do Grupo Serra da Serpentina é 

formado por quartzitos a quartzitos sericíticos, de cor branca, grão médio a grosso, tornando-se rosados 

e finos quando milonitizados. Ocorrem de forma significativa na porção central da área.  

São observados ainda metabásicas compostas por anfibolito, metabasito, metagabro, clorita xisto, 

quartzo-clorita xisto, etc., intrusivos nas rochas do Grupo Serra da Serpentina. Carapaça laterítica 

ferruginosa, localmente estruturada, rica em fragmentos de itabirito e hematita também ocorre na área. 
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FIGURA 7. MAPA GEOLÓGICO DA ÁREA, SEGUNDO LEVANTAMENTO DA MANABI BRASIL. 
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ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS  

Em relação à geomorfologia regional, o Projeto Morro do Pilar se insere na borda leste da Serra do 

Espinhaço Meridional (SdEM), um orógeno de direção aproximada norte-sul e convexidade orientada 

para oeste, composto essencialmente por litologias do Supergrupo Espinhaço. Devido à direção do 

empurrão, decorrente da tectônica compressiva imposta pelo evento Brasiliano, a borda oriental da 

SdEM configura-se como um escarpamento descontínuo, comumente composto por dois ou mais degraus e 

bruscas mudanças de direção marcada pelas interferências constantes de falhas que compõem o 

cinturão de cavalgamento (Saadi, 1995). A região apresenta relevo marcado por hog backs e é 

caracterizada por uma “paisagem de perfil assimétrico onde a linha de crista divide uma superfície 

fortemente  inclinada  para  um  dos  lados  e  uma  superfície  suave  e mais  extensa  do  outro” (Silva  

et  al.,  2005,  p.  52).   

Os solos da região são condicionados pelo substrato geológico. Nas áreas moldadas sobre os 

quartzitos, litologia que ocupa ampla superfície da SdEM, predominam neossolos litólicos. A cobertura 

vegetal original da área de estudo é condicionada por estas características climáticas e pedo-

geológicas. As porções topograficamente menos elevadas apresentam duas regiões fitoecológicas que 

marcam as vertentes leste e oeste da SdEM, respectivamente a floresta semi-decidual e a savana 

(cerrado). As áreas mais elevadas apresentam vegetação de campo rupestre e, subordinadamente, 

campo limpo. 

Localmente, a área de estudo se situa na bacia do rio Santo Antônio, afluente da margem esquerda do 

rio Doce, em trecho cujos interflúvios leste e oeste são marcados pela Serra da Serpentina e Serra do 

Espinhaço Meridional, respectivamente. O conjunto morfológico local transiciona para um modelado de 

mares de morros, sobre rochas de alto grau metamórfico. Morros arredondados com vertentes abruptas 

e vales profundos caracterizam o relevo da área, com uma cobertura vegetal marcada pela presença 

de floresta estacional semi-decidual. O modelado derivado da dissecação fluvial é representado ainda 

por cristas e escarpas adaptadas às direções tectônicas NNW-SSE (FIGURA 8). 

 

FIGURA 8. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: MORROS CONCÂVO-CONVEXOS (À ESQUERDA); VALE ENCAIXADO DO RIO MATA 

CAVALO (CENTRO); ESCARPAMENTO DE DIREÇÃO APROXIMADA E-W NA ÁREA DE ESTUDO (À DIREITA). 
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RESULTADOS 

ESTUDOS GEOESPELEOLÓGICOS 

Foram estudadas 63 cavernas na área do Projeto Morro do Pilar. A localização das cavernas, além da 

malha de caminhamento espeleológico são apresentados na FIGURA 9. As coordenadas e os dados 

espeleométricos são apresentados na TABELA 2. Os mapas e as fichas de campo de geoespeleologia 

encontram nos Anexos I e II respectivamente. 

TABELA 2. COORDENADAS, ESPELEOMETRIA E LITOLOGIA DAS CAVERNAS ESTUDADAS. 

NOME 
 

Coordenada (Datum WGS84) Espeleometria 

Leste Norte Altitude (m) PH (m) Desnível (m) Área (m²) Volume (m³) 

CAV-0001A 667826 7881287 747 290 20 2873 14823 

CAV-0001B 667919 7881304 733 451 50 6244 16923 

CAV-0002 668408 7881133 658 10,1 0,5 10 8 

CAV-0003 668429 7881127 652 18 8 23,2 29 

CAV-0004 667752 7886546 797 53,6 18,7 54,5 116 

CAV-0005 671420 7870697 722 47,1 1,2 289 122 

CAV-0006 673136 7870731 679 46,3 9,5 94,5 90 

CAV-0007 670622 7869792 644 260 35 847 2684 

CAV-0008 669070 7871369 723 9,9 0,6 6,3 3 

CAV-0009 671551 7871501 674 30,1 7 62 123 

CAV-0010 669111 7880889 587 18,6 3,3 64,3 45 

CAV-0011 666686 7886292 660 30,3 0,9 62,6 163 

CAV-0012 666480 7885494 671 144 16 175 362 

CAV-0013 664718 7885312 728 93,8 24 168 160 

CAV-0014 667665 7883133 886 171 29 402,1 537 

CAV-0015 667717 7886440 608 18,45 2 17,3 22 

CAV-0016 667794 7883427 822 19,9 0,7 46,9 27 

CAV-0017 669978 7876072 635 28,5 1,5 122,1 64 

CAV-0018 668584 7879487 666 44,7 11,6 100 151 

CAV-0019 669096 7880369 634 7,2 1,6 6,8 9 

CAV-0020 668866 7879854 623 67,5 3,2 127,6 615 

CAV-0021 665142 7881912 755 185,7 13 563,6 361 

CAV-0022 666940 7878886 669 10,4 0,2 6,9 16 

CAV-0024 667860 7881276 740 15,9 2,8 55,1 98 

CAV-0025 665182 7882011 785 15,5 10,6 940,6 1133 

CAV-0026 669072 7879966 685 6,6 1,3 21,2 13 

CAV-0028 670742 7870866 751 8,4 0,9 77,7 80 

CAV-0029 671350 7870732 735 9,7 1,1 98,7 157 

CAV-0030 671680 7869561 627 28,2 0,8 200,8 212 

CAV-0032 672971 7870313 583 26,9 4,7 267,5 698 

CAV-0033 669448 7883108 640 14,2 1,3 35,5 85 

CAV-0034 668049 7881229 726 119,5 28,7 892,1 1893 

CAV-0035 668423 7881125 651 5,3 0,4 6,7 4 

CAV-0036 670357 7877770 618 12,6 4,3 22,2 14 

CAV-0037 669979 7876063 636 7,7 1,3 17,3 19 
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CAV-0038 671925 7871255 729 39,1 2,3 125,3 117 

CAV-0039 671953 7871070 761 48,3 6 113 110 

CAV-0040 672085 7871297 685 12,9 2,4 48,1 35 

CAV-0041 672030 7871361 658 11,7 4,9 52,8 67 

CAV-0042 672404 7872051 653 13,9 0,8 26,9 20 

CAV-0043 674626 7870446 619 17,3 0,7 26,1 32 

CAV-0044 671961 7870680 720 14,9 2,1 56,4 35 

CAV-0045 668133 7878421 778 11,1 5,3 68,9 99 

CAV-0048 672507 7870639 714 16,5 1,8 113,5 100 

CAV-0049 665850 7880459 913 8,3 0,8 31,1 23 

CAV-0050 668134 7881152 682 19 3,2 57,6 46 

CAV-0051 668181 7881174 675 28,4 3,4 129,1 146 

CAV-0052 668105 7881436 702 7,4 2 84,9 149 

CAV-0053 668347 7881176 658 18,1 3 56,4 89 

CAV-0054 668617 7881265 703 8,3 3,4 5,2 7 

CAV-0056 668064 7881662 732 15,3 2,5 35,3 19 

CAV-0057 668901 7881544 626 18,1 3,9 62,5 39 

CAV-0058 674014 7870281 694 10,3 0,9 17,04 15 

CAV-0059 668396 7882165 741 7,4 1,3 20,2 24 

CAV-0060 667408 7881713 784 70,7 1,6 103 205 

CAV-0063 669093 7880379 632 12,7 0,6 20,2 10 

CAV-0064 669110 7880720 628 17,8 2,4 86,1 62 

CAV-0065 668035 7881133 700 7,3 0,7 29,8 15 

CAV-0068 673520 7874474 553 41 2,3 58,2 65 

CAV-0069 666920 7882008 805 15,2 1,8 30,4 55 

CAV-0070 666942 7882016 801 15 1,3 23,3 31 

CAV-0071 666942 7882016 801 13,6 1,1 20,4 42 

CAV-0072 668148 7881181 694 12,2 1,7 49,1 69 
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FIGURA 9. CAMINHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES DO PROJETO MORRO DO PILAR. 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 26 

INSERÇÃO NA PAISAGEM 

As cavernas estudadas distribuem-se em um relevo movimentado, marcado pela presença de hog backs 

nas extremidades sul e norte da área de estudo, onde predominam quartzitos, xistos e itabiritos. Estão 

localizadas em diferentes compartimentos do relevo, desde calhas de drenagem, a exemplo das CAV-

0001A, CAV-0009, CAV-0019, CAV-0020 e CAV-0040, a cristas de serra, caso da CAV-0014. No 

entanto, a maior parte das cavernas estudadas se encontra ao longo das encostas de serras e morros 

(TABELA 3).  

TABELA 3. NÚMERO E PORCENTAGEM DE CAVERNAS POR COMPARTIMENTO DE RELEVO. 

Relevo 

Compartimento Crista de serra Encostas de serra Borda drenagem Calha drenagem 

Nº de cavernas 1 58 10 10 

Porcentagem 2% 92% 16% 16% 

 

Com relação a seu posicionamento ao longo das vertentes, uma caverna, a CAV-0072 se posiciona no 

topo (2%), seis cavernas (CAV-0014, CAV-0016, CAV-0026, CAV-0045, CAV-0048 e CAV-0049), ou 

seja, 10% estão em alta vertente. Treze cavernas estão em média vertente (21%), entre elas as 

cavernas CAV-0006, CAV-0008, CAV-0028 e CAV-0060.  A maior parte está posicionada na baixa 

vertente, ao todo 43 cavernas, o que corresponde a 68% da amostra estudada.  

Com relação ao tipo de inserção, nota-se que a maior parte (44 cavernas) está posicionada em 

escarpamentos cujo alinhamento é perpendicular à maior declividade da encosta, o que representa 

70% das cavernas estudadas. Destas, 19 estão em escarpas posicionadas paralelamente ao 

alinhamento de cursos d’água (30%) e cinco (8%) em escarpas perpendiculares aos cursos d’água. Em 

escarpamentos alinhados paralelamente à inclinação da encosta foram registradas cinco cavernas 

(CAV-0008, CAV-0010, CAV-0025, CAV-0039 e CAV-0040), o que representa 8% das cavernas 

estudadas. Em quatro destas cavidades a escarpa também está alinhada paralelamente ao curso 

d’água (7%), a única exceção é a CAV-0008.  

A altura dos escarpamentos varia de aproximadamente 1,5 m (CAV-0036, CAV-0038 e CAV-0040) a 

aproximadamente 100 m (CAV-0005, CAV-0028 e CAV-0029). Onze cavernas têm entradas em 

dolinamentos (17%) em geral associados a colapso de parte do teto. Entre elas se destacam as 

cavernas CAV-0001A e CAV-0001B cujas entradas estão no interior de uma dolina com 

aproximadamente 45 m de diâmetro e profundidade superior a 25 m (FIGURA 10) e a CAV-0068 

inserida em uma dolina aberta no solo. 
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FIGURA 10. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0001A. A CAVERNA POSSUI DUAS ENTRADAS, UMA A MONTANTE (FOTO À ESQUERDA) EM ESCARPA 

PARALELA À CALHA DO RIACHO DAS LAJES, E OUTRA A JUSANTE, NA MESMA DOLINA EM QUE SE ENCONTRA A CAV-0001B (NO ÚLTIMO PLANO 

DA FOTO À DIREITA). 

Duas cavidades (CAV-0045 e CAV-0049) estão inseridas em depósitos de tálus (FIGURA 11). Este tipo 

de caverna se forma no vazio existente entre blocos movimentados encosta abaixo, ou mesmo entre um 

ou mais blocos e o solo onde estão depositados (CAV-0049). 

 

FIGURA 11. CAVIDADES FORMADAS EM DEPÓSITOS DE TÁLUS. À ESQUERDA A CAV-0045, FORMADA NO VAZIO ENTRE BLOCOS E O PISO, E À 

DIREITA A CAV-0049, FORMADA POR UM ÚNICO MATACÃO. AMBAS ESTAO POSICIONADAS EM FUNDOS DE VALE. 

A altitude das cavernas variou entre 553 (CAV-0068) e 913 m (CAV-0049), um intervalo de 360 m. A 

maior concentração de cavernas, trinta e uma ao todo, ou 49% está no intervalo altimétrico entre 600 e 

700 m. Trinta e sete por cento (23 cavidades) encontram-se entre 700 e 800 m. Três cavidades (5%) 

estão localizadas abaixo da cota de 600 m e seis (10%) estão acima de 800 m (FIGURA 12). 
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FIGURA 12. NÚMERO DE CAVERNAS POR CLASSE DE HIPSOMETRIA NA ÁREA DE ESTUDO. 

ASPECTOS LITOLÓGICOS E ESTRUTURAIS 

As cavernas do Projeto Morro do Pilar podem ser divididas, em função de sua litologia, em três 

tipologias: cavernas inseridas na formação ferrífera bandada (Itabirito) e coberturas lateríticas a ela 

associadas; cavernas em rochas siliciclásticas (grupo composto por quartzitos, filitos e xistos, em função 

do alto teor de sílica destes últimos litotipos, o que muitas vezes dificulta sua diferenciação em campo) e 

cobertura pedológica (solo/saprolito). Também ocorrem quartzitos e itabiritos em uma mesma caverna. 

Nestes casos o predomínio de um ou outro litotipo definirá o grupo em que a cavidade será 

incorporada. 

O quartzito (Formação Sopa Brumadinho e Grupo Serra da Serpentina) é o litotipo mais frequente nas 

cavidades estudadas. Pode ser observado em 37 das cavernas estudadas, o que equivale a 59% da 

amostra. Em 27 destas cavidades (43%) o quartzito é o único litotipo. Em quatro cavidades (CAV-0005, 

CAV-0029, CAV-0057 e CAV-0058) o quartzito está em contato com o filito.  

O filito ocorre em nove cavidades (16%), e em cinco destas, é o único litotipo (CAV-0017, CAV-0033, 

CAV-0037, CAV-0042 e CAV-0045), o que representa 8% da amostra.  

O xisto ocorre em quatro cavidades (6%), e não está em contato com outro litotipo em nenhuma delas. 

O itabirito ocorre de modo isolado em apenas nove cavidades (14%), em outras sete (11%), está em 

contato com a canga detrítica. Ocorre em contato com o quartzito em cinco cavernas (8%) e em contato 

com quartzito e canga apenas na CAV-0002 (2%). Não há cavernas inseridas exclusivamente na canga. 

Uma cavidade, a CAV-0068 está no contato entre o saprolito e a cobertura pedológica (regolito). 

A FIGURA 13 apresenta o balanço de cavernas em função do litotipo, e no QUADRO 1 é apresentada 

a listagem de litotipos identificados em cada uma das cavernas estudadas, assim como o grupo amostral 

em que a cavidade está inserida, em função do litotipo predominante. 

até 600 m

600,1 a 700 m

700,1 a 800 m

800,1 a 900 m

acima de 900 m

3

31

23

5

1

NÚMERO DE CAVERNAS POR CLASSE HIPSOMÉTRICA
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FIGURA 13. NÚMERO E PORCENTAGEM DE CAVERNAS EM FUNÇÃO DO LITOTIPO. 

QUADRO 1. LITOTIPOS REGISTRADOS NAS CAVERNAS ESTUDADAS E GRUPO AMOSTRAL EM FUNÇÃO DO LITOTIPO. 

Grupo Ferríferas Siliciclásticas Outra 

Caverna Itabirito 
Itabirito/   

canga 
Itab./        

quartzito 
Itab./canga/quartz. Quartzito 

Itab./        
quartzito 

Quartzito/    
filito 

Filito Xisto Regolito 

CAV-0001A 
  

X 
  

 
   

 

CAV-0001B 
  

X 
  

 
   

 

CAV-0002 
   

X 
 

 
   

 

CAV-0003 
 

X 
   

 
   

 

CAV-0004 
    

X  
   

 

CAV-0005 
     

 X 
  

 

CAV-0006 
    

X  
   

 

CAV-0007 
    

X  
   

 

CAV-0008 
    

X  
   

 

CAV-0009 X 
    

 
   

 

CAV-0010 
    

X  
   

 

CAV-0011 
    

X  
   

 

CAV-0012 
    

X  
   

 

CAV-0013 
    

X  
   

 

CAV-0014 
    

X  
   

 

CAV-0015 
    

X  
   

 

CAV-0016 
  

X 
  

 
   

 

CAV-0017 
     

 
 

X 
 

 

CAV-0018 
    

X  
   

 

CAV-0019 
 

X 
   

 
   

 

Itabirito Canga
Itabirito/   

canga
Itab./        

quartzito
Itab/cang
a/quartz.

Quartzito
Quartzito/    

filito
Filito Xisto Regolito

N. cavidades 9 0 7 5 1 27 4 5 4 1

Porcentagem 14% 0% 11% 8% 2% 43% 6% 8% 6% 2%
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CAV-0020 
     

 
  

X  

CAV-0021 
    

X  
   

 

CAV-0022 
    

X  
   

 

CAV-0024 X 
    

 
   

 

CAV-0025 
    

X  
   

 

CAV-0026 
    

X  
   

 

CAV-0028 
    

X  
   

 

CAV-0029 
     

 X 
  

 

CAV-0030 
    

X  
   

 

CAV-0032 
    

X  
   

 

CAV-0033 
     

 
 

X 
 

 

CAV-0034 
  

X 
  

 
   

 

CAV-0035 
    

X  
   

 

CAV-0036 
     

 
  

X  

CAV-0037 
     

 
 

X 
 

 

CAV-0038 
 

X 
   

 
   

 

CAV-0039 
 

X 
   

 
   

 

CAV-0040 X 
    

 
   

 

CAV-0041 X 
    

 
   

 

CAV-0042 
     

 
 

X 
 

 

CAV-0043 
    

X  
   

 

CAV-0044 
     

 
  

X  

CAV-0045 
     

 
 

X 
 

 

CAV-0048 
    

X  
   

 

CAV-0049 
     

 
  

X  

CAV-0050 X 
    

 
   

 

CAV-0051 X 
    

 
   

 

CAV-0052 
    

X  
   

 

CAV-0053 
     

X 
   

 

CAV-0054 
    

X  
   

 

CAV-0056 
    

X  
   

 

CAV-0057 
     

 X 
  

 

CAV-0058 
     

 X 
  

 

CAV-0059 
    

X  
   

 

CAV-0060 
    

X  
   

 

CAV-0063 X 
    

 
   

 

CAV-0064 
    

X  
   

 

CAV-0065 X 
    

 
   

 

CAV-0068 
     

 
   

X 

CAV-0069 
 

X 
   

 
   

 

CAV-0070 
 

X 
   

 
   

 

CAV-0071 
 

X 
   

 
   

 

CAV-0072 X 
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O quartzito apresenta-se alterado na maior parte das cavernas estudadas. A granulometria varia de 

areia fina a média, de cor creme a branca e tonalidade clara. Intercalações de níveis micáceos são 

frequentes e ocorrem micas de coloração esverdeada ou acinzentada, de tonalidade mais escura. Em 

algumas cavidades há registro de minerais opacos na forma granular, como observado na caverna 

CAV-0011 (FIGURA 14). 

  

FIGURA 14. QUARTZITO COM CAMADAS MAIS RICAS EM MICAS DE COLORAÇÃO MAIS ESCURA (À ESQUERDA) NA CAVERNA CAV-0007 E MAIS 

PURO COM MINERAIS OPACOS NA FORMA GRANULAR (À DIREITA) NA CAVERNA CAV-0011. 

Boudins e veios de quartzo leitoso ocorrem com frequência, e foram observados na maior parte das 

cavernas. Ocorrem de modo concordante à foliação, muitas vezes associados a dobramentos. Veios 

discordantes também são frequentes, e em geral estão alojados em planos de fratura (FIGURA 15). A 

espessura destes veios varia de milimétrica a centimétrica, e comprimento em geral métrico. Localmente 

ocorrem lâminas milimétricas de hematita especular associada aos veios de quartzo. 

Na caverna CAV-0007 foi observada uma camada milonitizada de aproximadamente um metro de 

espessura, de composição predominantemente micácea com abundantes boudins de quartzo leitoso 

(FIGURA 15). Esta camada está posicionada em uma zona onde o quartzito está intensamente dobrado. 

Camadas de composição parecida foram registradas em cavidades de itabirito, como a CAV-0001A e 

CAV-0009.  

  

FIGURA 15. VEIO DE QUARTZO ALOJADO EM UMA FRATURA DISCORDANTE DO PLANO DE FOLIAÇÃO DA ROCHA NA CAVERNA CAV-0006 (À 

ESQUERDA), E CAMADA MICÁCEA RICA EM VEIOS DE QUARTZO NA CAVERNA CAV-0007 (À DIREITA). 

O xisto tem composição quartzosa com granulação fina e com expressiva presença de mica (muscovita), 

na forma de camadas submilimétricas. A coloração é cinza, amarelada ou esverdeada. Na CAV-0020 
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ocorrem lentes mais ricas em hematita na forma de bandamentos de espessura milimétrica. Os níveis de 

concentração de hematita parecem variar entre algumas dessas lentes. Nesta caverna superfície da 

rocha está recoberta por crostas de hidróxidos de ferro em praticamente toda a extensão da cavidade 

(FIGURA 16). 

  

FIGURA 16. XISTO REGISTRADO NAS CAVIDADES CAV-0036 E CAV-0020 (À ESQUERDA E À DIREITA RESPECTIVEMENTE). NA CAV-0020 A 

COLORAÇÃO CASTANHA É GERADA PELO CAPEAMENTO POR HIDRÓXIDOS DE FERRO. 

O filito registrado nas cavernas CAV-0017, CAV-0033, CAV-0037, CAV-0042 e CAV-0045 é rico em 

quartzo granular. Predominam micas de cor avermelhada a amarelada, intercaladas ao quartzo de 

granulometria fina a média. A rocha está bastante alterada em alguns pontos, ao passo que em outros 

locais a alteração é menos marcante. Registram-se veios de quartzo leitoso (FIGURA 17). Na CAV-0037 

ocorrem localmente intercalações de camadas ricas em hematita. Nas cavidades CAV-0029 e CAV-

0057 ocorrem filitos hematíticos em contato com o quartzito. 

   

FIGURA 17. FILITO COM INTERCALAÇÕES DE QUARTZO GRANULAR NA CAVERNA CAV-0037 (À ESQUERDA). À DIREITA FILITO HEMATÍTICO NA 

CAV-0057. 

O itabirito observado nas cavernas apresenta-se de um modo geral pouco alterado, com intercalação 

de níveis submilimétricos a milimétricos de quartzo e hematita-magnetita. Localmente as camadas de 

hematita-magnetita predominam, chegando a formar bancos centimétricos. É comum a presença de veios 

de quartzo leitoso (boudins) com hematita especular associados a dobramentos, fraturas ou mesmo entre 

o bandamento. Em algumas destas cavernas, foram registradas camadas centimétricas a métricas de 

composição micácea (possivelmente muscovita), contendo boudins de quartzo e hematita especular. Na 

caverna CAV-0009 a camada micácea está aparentemente milonitizada, mas contém pontualmente 
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fragmentos milimétricos de hematita (o que sugere tectonismo menos dúctil, próximo ao cataclástico). Sua 

espessura é de aproximadamente um metro e intercala-se juntamente com veios de quartzo e hematita 

especular, a camadas de itabirito (FIGURA 18). 

  

FIGURA 18. ITABIRITO COM VEIO DE QUARTZO NA CAVERNA CAV-0001B (À ESQUERDA), E CAMADA APARENTEMENTE MILONITIZADA 

CONTENDO FRAGMENTOS PONTUAIS DE HEMATITA OBSERVADA NA CAVERNA CAV-0009 (À DIREITA). 

 

As cavernas CAV-0001A, CAV-0001B desenvolvem-se predominantemente em itabiritos. Mas ocorre 

pelo menos uma espessa camada de quartzito, visível principalmente no teto do trecho central da CAV-

0001A (FIGURA 19) e nas paredes da dolina que separa as duas cavidades. O contato entre os dois 

litotipos é bastante abrupto. Em ambos os casos o quartzito está exposto em função de processos de 

abatimento que ocorreram de forma significativa nas duas cavidades, uma vez que em locais onde o 

teto é mais baixo o itabirito não aflora. Com base nas observações feitas na parede da dolina, a 

camada quartzítica está intercalada ao itabirito, que volta a aflorar na superfície acima das cavernas. 

Estima-se que a espessura da camada de quartzito no local seja de aproximadamente 10 m.  

Na CAV-0034 também é registrado contato abrupto entre camadas de itabirito e quartzito. O quartzito 

ocorre em uma camada com espessura de aproximadamente 3 m entre camadas de itabirito. No interior 

do pacote quartzítico, registram-se lentes delgadas (+/- 5 cm) de itabirito. A cavidade, assim como 

ocorre nas CAV-0001A e CAV-0001B se desenvolve predominantemente no itabirito (FIGURA 20).  

Na caverna CAV-0053 também é observado o contato entre itabirito e quartzito, no entanto, ao 

contrário do que ocorre na CAV-0001A, CAV-0001B e CAV-0034, a espeleogênese é mais intensa na 

camada quartzítica, que está (no contexto da cavidade) sotoposta à camada de itabirito, que só é visto 

no teto da cavidade (FIGURA 20). Em função disso, a cavidade CAV-0053 foi incluída no Grupo 

Amostral das rochas siliciclásticas.   

Cabe ressaltar que as quatro cavernas mencionadas estão bastante próximas. A CAV-0034 está 

posicionada logo acima da CAV-0001B e é possível que a sobreponha em alguns seguimentos. A CAV-

0053 se localiza mais a SE, a aproximadamente 300 m da CAV-0034 no mesmo maciço rochoso. 
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FIGURA 19. TRECHO CENTRAL DA CAVERNA CAV-0001A; É POSSÍVEL NOTAR O CONTATO ABRUPTO ENTRE O ITABIRITO (NAS PARTES INFERIORES 

DAS PAREDES) E O QUARTZITO DE COLORAÇÃO MAIS CLARA NA PARTE SUPERIOR DAS PAREDES E NO TETO. 

  

FIGURA 20. CONTATO ABRUPTO ENTRE ITABIRITO E QUARTZITO NAS CAVIDADES CAV-0034 E CAV-0053 (ESQUERDA E DIREITA 

RESPECTIVAMENTE). NA CAV-0034 O QUARTZITO ESTÁ ACIMA DA CAMADA DE ITABIRITO ONDE SE FORMOU A CAVERNA. A CAV-0053 SE 

DESENVOLVEU NO QUARTZITO, QUE ESTÁ ABAIXO DO ITABIRITO (ESTE ÚLTIMO PRESENTE APENAS NO TETO). 

A canga detrítica está presente nas cavernas CAV-0002, CAV-0003, CAV-0019, CAV-0038, CAV-

0039, CAV-0069, CAV-0070 e CAV-0071. Em nenhuma delas ocorre como o único litotipo. Está 
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QUARTZITO 

ITABIRITO 

ITABIRITO 
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geralmente em contato com o itabirito, na forma de brechas preenchendo antigas descontinuidades. É 

constituída de clastos de hematita, quartzo, itabirito e localmente de canga retrabalhada. Os 

fragmentos são subangulosos e a matriz varia de bem litificada a alterada, com aspecto argiloso. Em 

geral a granulometria dos clastos varia de seixo a matacão, predominando seixos e calhaus. Ocorrem 

ainda de modo incipiente, grânulos. Os fragmentos maiores comumente são compostos por itabiritos 

pouco arredondados. Nas cavernas CAV-0003 e CAV-0019 a canga está posicionada no teto, em 

contato abrupto com o itabirito (FIGURA 21). A CAV-0002 é a única cavidade em que a canga ocorre 

associada a dois outros litotipos: o itabirito e o quartzito. A canga forma a parede lateral externa da 

gruta, que se desenvolve paralelamente ao escarpamento. A parede oposta, posicionada mais para o 

interior do maciço, é formada por quartzito. O itabirito é ocorre no teto da cavidade (FIGURA 22).  

  

FIGURA 21. CANGA DETRÍTICA COM CLASTOS DE QUARTZO, HEMATITA E ITABIRITO NA CAVERNA CAV-0019 (À ESQUERDA), E À DIREITA O 

CONTATO ABRUPTO DA CANGA (NO TETO) COM O ITABIRITO (PAREDE) NA CAVERNA CAV-0003. 

 

FIGURA 22. CONDUTO DA CAV-0002 ONDE É POSSÍVEL OBSERVAR A OCORRÊNCIA DE TRÊS LITOTIPOS. 

CANGA 

QUARTZITO 

ITABIRITO 
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As principais estruturas geológicas observadas nas cavernas de Morro do Pilar foram: fraturas ou juntas 

de alívio, observadas em 61 cavernas; foliação em 56 cavernas; bandamento composicional, em 22 

cavernas; dobras em 35 cavernas; e falha, em quatro cavernas (FIGURA 23).  

 

FIGURA 23. NÚMERO E PORCENTAGEM DE CAVERNAS EM FUNÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA GEOLÓGICA. 

A atitude da foliação e do bandamento foi obtida através da medição em 84 diferentes pontos no 

interior das cavernas estudadas. Os mergulhos variam de suaves, por volta de 6∘ a subvertical, 

predominantemente para os quadrantes sudeste e leste (FIGURA 24). A direção predominante foi a N-S. 

A direção ESW-NE ocorre de modo secundário.  

  

FIGURA 24. GRÁFICOS DE ROSETA DO BANDAMENTO E DA FOLIAÇÃO. 

Com exceção das cavidades CAV-0045 e CAV-0049, foram verificadas fraturas em todas as demais 

cavernas analisadas. O gráfico apresentado na FIGURA 25 demonstra que a direção NE-SW é a 

preferencial ao alinhamento destas fraturas. Os mergulhos variam entre 10° e verticais, com predomínio 

de ângulos superiores a 70° (81%). Ao todo foram realizadas 195 medições em 56 cavidades.  
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FIGURA 25. GRÁFICO DE ROSETA DO ALINHAMENTO DAS FRATURAS MEDIDAS NAS CAVERNAS ESTUDADAS. 

Estas descontinuidades são muitas vezes responsáveis pela orientação de trechos ou mesmo de toda a 

cavidade. Este tipo de controle estrutural foi observado em praticamente todas as cavernas, com 

exceção apenas das CAV-0017, CAV-0020, CAV-0045, CAV-0049 e CAV-0068. Isto demonstra que o 

avanço da espeleogênese está condicionado aos planos de fratura ou foliação, ou mesmo ao contato 

entre eles. As zonas de contato litológico também representam descontinuidades importantes para o 

avanço da espeleogênese. Exemplos de canalículos e condutos condicionados a planos de fratura, 

foliação e contato litológico são apresentados na FIGURA 26. Em cavernas onde a espeleogênese está 

controlada pelos planos mais horizontalizados da foliação é bastante claro o predomínio de condutos 

mais largos que altos, como observado na CAV-0025 (FIGURA 27). 

 

FIGURA 26. CANALÍCULOS CONCENTRADOS PRÓXIMOS À ZONA DE CONTATO ENTRE QUARTZITO E ITABIRITO NA CAV-0053 (À ESQUERDA). 

ESTES PEQUENOS PROTOCONDUTOS (SETAS AMARELAS) ESTÃO ALINHADOS SUBHORIZONTALMENTE, ACOMPANHANDO OS PLANOS DE 

FOLIAÇÃO DO QUARTZITO, E APRESENTAM MAIOR DESENVOLVIMENTO VERTICAL POR ESTAREM NA JUNÇÃO ENTRE OS PLANOS DE FOLIAÇÃO E 

FRATURAS SUBVERTICALIZADAS. A AMPLIAÇÃO DESTAS FEIÇÕES DARÁ ORIGEM A CONDUTOS, COMO SE PODE OBSERVAR NA PARTE CENTRAL 

DA FOTO (SETA VERMELHA) E NA CAV-0054 (À ESQUERDA). AS DESCONTINUIDADES (CONTATO LITILÓGICO E FRATURA) ESTÃO INDICADAS COM 

LINHA TRACEJADA. 
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ITABIRITO 
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FIGURA 27. CONDUTO CONDICIONADO AO PLANO DE FOLIAÇÃO DO QUARTZITO (CAV-0025). ESTE TIPO DE CONDUTO TENDE A SER LARGO E 

COM TETOS BAIXOS. 

Importantes processos de abatimento podem estar condicionados aos planos de fratura e foliação. Em 

algumas cavidades, como as cavernas CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0007 e CAV-0013 foram 

registrados planos de fratura e de foliação responsáveis pelo colapso de grandes volumes de rocha 

(FIGURA 28). 

  

FIGURA 28. ABATIMENTO NA CAVERNA CAV-0007 (À ESQUERDA), GERADO PELO DESPLACAMENTO AO LONGO DO CONTATO ENTRE OS 

PLANOS DE FOLIAÇÃO (LINHA AZUL) E FRATURAS INCLINADAS (LINHAS AMARELAS). À DIREITA UMA FRATURA INCLINADA COM EIXO N-S QUE SE 

ALINHA AO MAIOR DESENVOLVIMENTO DA CAVERNA CAV-0001A. 
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As dobras apresentaram dimensões que variam entre centimétricas e métricas. Em algumas cavernas os 

dobramentos influenciaram a evolução de alguns setores, o que pode ser observado de maneira clara 

na CAV-0010 (FIGURA 29). Esta cavidade se desenvolveu ao longo dos planos de foliação do quartzito 

na charneira de uma dobra anticlinal aberta, o que está visível na forma arqueada do teto (FIGURA 

29). Dobras de menor dimensão e mais fechadas ocorrem de modo expressivo na caverna CAV-0007. 

Estão possivelmente associadas a uma zona de cisalhamento, onde as características mineralógicas 

originais da rocha foram bastante alteradas em uma faixa subhorizontalizada com espessura de 

aproximadamente um metro (FIGURA 29).  

  

FIGURA 29. TETO ARQUEADO DA CAVERNA CAV-0010 (À ESQUERDA), CONDICIONADO POR UMA DOBRA ANTICLINAL. À DIREITA PODEM SER 

OBSERVADOS DOBRAMENTOS POSSIVELMENTE ASSOCIADOS A UMA ZONA DE CISALHAMENTO (CAV-0007). 

Falhamentos com deslocamento centimétrico foram identificadas nas cavernas CAV-0004, CAV-0033 e 

CAV-0059. Na CAV-0004 foram observadas estrias (FIGURA 30) ao longo de uma fratura alargada 

cujo lineamento é oblíquo ao plano de foliação do quartzito. A direção dos lineamentos é concordante 

ao plano inclinado da fratura, o que sugere movimentação do bloco rochoso em pelo menos um dos 

lados da fratura. Esta tem alinhamento norte-sul e condiciona o desenvolvimento do conduto. Na caverna 

CAV-0033, inserida em filito, foi observado falhamento com deslocamento sinistral (direção ENE) 

preenchido por veios de quartzo leitoso. 

  

FIGURA 30. ESTRIAS (ALINHADAS À CANETA) OBLÍQUAS AO PLANO DE FOLIAÇÃO DO QUARTZITO. FORAM OBSERVADAS NO INTERIOR DE UMA 

FRATURA NA CAVERNA CAV-0004 (À ESQUERDA). À DIREITA FILITO COM FALHA DE DESLOCAMENTO SINISTRAL PREENCHIDA POR VEIO DE 

QUARZTO (CAV-0033). AS SETAS INDICAM O SENTIDO DO DESLOCAMENTO. 
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MORFOLOGIA 

Três tipos de padrão planimétrico foram identificados neste estudo: o retilíneo, mais recorrente na 

amostra, foi observado em 36 cavernas (57%); o curvilíneo, identificado em 12 cavernas (19%) e o 

dendrítico, observado em quatro cavernas (6%). As demais cavernas não apresentaram padrão 

definido. Algumas destas cavidades, como a CAV-0002, CAV-0028 e CAV-0029 foram interceptadas 

em função do recuo do escarpamento, e constituem apenas fragmentos de um antigo sistema 

subterrâneo. As cavernas CAV-0005 e CAV-0041 apresentaram indícios de ampliação por escavação. 

A FIGURA 31 apresenta a porcentagem de cavernas por tipo de padrão planimétrico.  

 

FIGURA 31. PORCENTAGEM DE CAVERNAS POR TIPO DE PADRÃO PLANIMÉTRICO. 

 

O padrão retilíneo é constituído de conduto simples e orientado em uma única direção, e foi observado 

em cavernas como CAV-0001B, CAV-0003 e CAV-0034. É comum que este tipo de cavidade apresente 

algum tipo de controle estrutural, seja por fraturas ou mesmo planos de bandamento ou foliação. Na 

caverna CAV-0003 as paredes são retilíneas e alinhadas a planos de fratura subverticais, enquanto 

que o teto de canga apresenta-se de forma irregular (FIGURA 32).  

Retilíneo
57%

Dendrítico
6%

Curvilíneo
19%

Indefinido
18%

PADRÃO PLANIMÉTRICO
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FIGURA 32. PLANTA BAIXA DA CAVERNA CAV-0003 (À ESQUERDA) E À DIREITA UMA VISÃO DO CONDUTO. NOTA-SE A REGULARIDADE DAS 

PAREDES, CONDICIONADA POR PLANOS DE FRATURA SUBVERTICAIS. 

Duas cavernas com padrão retilíneo se destacam por apresentarem condutos longos e volumosos: CAV-

0001B e CAV-0034 (FIGURA 33 e FIGURA 34). Destaca-se que as entradas das duas cavidades estão 

relativamente próximas e, acredita-se com base em observações de campo que se seus condutos 

sobreponham em alguns trechos.  
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FIGURA 33. PERFÍS LONGITUDINAIS DAS CAVERNAS CAV-0001B (ACIMA) E CAV-0034 (ABAIXO). AS SETAS INDICAM A ESCALA HUMANA (1,75 M). 

 

FIGURA 34. PORÇÃO CENTRAL DO CONDUTO DA CAV-0034, EM SEU SEGMENTO DE MAIOR VOLUME. 
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O padrão curvilíneo é constituído por um conduto principal que apresenta curvatura ao longo de seu 

eixo de desenvolvimento. Esta curvatura pode estar condicionada ao encontro entre diferentes planos de 

fraturas ou juntas, ou mesmo pelo contato entre o plano de fratura e o plano de bandamento. Foi 

registrado nas cavernas CAV-0001A, CAV-0008, CAV-0011, entre outras. Na caverna CAV-0001A 

(FIGURA 35) ocorrem diversos fraturamentos subverticais que controlam os diversos segmentos do 

conduto principal e dos pequenos apêndices laterais da caverna. Nota-se o predomínio da direção NW, 

nos segmentos sudoeste e nordeste do conduto. 

 

FIGURA 35. TRECHO CURVILÍNEO DA CAVERNA CAV-0001A, COM PREDOMÍNIO DA DIREÇÃO NW, NOS SEGMENTOS SUDOESTE E NORDESTE. 

No padrão dendrítico condutos menos desenvolvidos confluem na direção de um conduto principal e mais 

desenvolvido, assim como ocorre com drenagens em ambiente subaéreo. Nas cavernas CAV-0007, CAV-

0012, CAV-0013 e CAV-0014 esse tipo de padrão é observado de forma incipiente (FIGURA 36), 

sendo muitas vezes mascarado por feições de abatimento que resultam em trechos mais alargados, 

suprimindo as feições originais. 
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FIGURA 36. PLANTAS BAIXAS DAS CAVERNAS CAV-0007 (À ESQUERDA) E CAV-0014 (À DIREITA). NOTE QUE CONDUTOS MENOS 

DESENVOLVIDOS (SETAS AMARELAS) CONFLUEM EM DIREÇÃO A UM TRONCO PRINCIPAL (SETAS AZUIS). OS TRECHOS MAIS ALARGADOS (SETAS 

VERDES) CORRESPONDEM A SALÕES OU CONDUTOS ALTERADOS POR ABATIMENTOS DE TETO E PAREDES. 

O QUADRO 2 apresenta as cavernas e seus respectivos padrões planimétricos. 

QUADRO 2. PADRÕES PLANIMÉTRICOS DAS CAVERNAS DE MORRO DO PILAR. 

Caverna 
PADRÃO PLANIMÉTRICO 

Retilíneo Dendrítico Curvilíneo Indefinido 

CAV-0001A     X   

CAV-0001B X       

CAV-0002 X       

CAV-0003 X       

CAV-0004 X       

CAV-0005       X 

CAV-0006 X       

CAV-0007   X     

CAV-0008     X   

CAV-0009 X       

CAV-0010 X       

CAV-0011     X   

CAV-0012   X     

CAV-0013   X     

CAV-0014   X     

CAV-0015     X   
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CAV-0016     X   

CAV-0017 X       

CAV-0018     X   

CAV-0019 X       

CAV-0020     X   

CAV-0021       X 

CAV-0022     X   

CAV-0024 X       

CAV-0025       X 

CAV-0026 X       

CAV-0028       X 

CAV-0029       X 

CAV-0030 X       

CAV-0032       X 

CAV-0033 X       

CAV-0034 X       

CAV-0035 X       

CAV-0036 X       

CAV-0037     X   

CAV-0038 X       

CAV-0039       X 

CAV-0040     X   

CAV-0041     X   

CAV-0042 X       

CAV-0043 X       

CAV-0044 X       

CAV-0045       X 

CAV-0048 X       

CAV-0049 X       

CAV-0050 X       

CAV-0051 X       

CAV-0052       X 

CAV-0053 X       

CAV-0054 X       

CAV-0056 X       

CAV-0057 X       

CAV-0058 X       

CAV-0059 X       

CAV-0060 X       

CAV-0063 X       

CAV-0064 X       

CAV-0065       X 

CAV-0068 
   

X 

CAV-0069 X 
  

 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 46 

CAV-0070 
  

X  

CAV-0071 X 
  

 

CAV-0072 X 
  

 

 

A caverna CAV-0021 devido a abatimentos na zona de entrada perdeu grande parte de suas 

características originais. Acredita-se que a lateral sul do conduto principal tenha sido removida pelo 

recuo do escarpamento. A cavidade conserva, no entanto, em sua extremidade NW feições originais, 

pouco afetadas por colapsos (FIGURA 37). 

 

FIGURA 37. PLANTA BAIXA DA CAVERNA CAV-0021 ONDE SE PODE NOTAR A LATERAL SUL DO CONDUTO PRINCIPAL (SETAS AMARELAS) 

INTERROMPIDA PELA LINHA D’ÁGUA. 

A caverna CAV-0005 teve suas feições originais alteradas pela mineração. Foram observadas marcas 

pontuais de ferramenta no teto e paredes, sendo possível que o segmento da extremidade norte tenha 

sido totalmente escavado. O setor oeste está bastante alterado e possui blocos empilhados próximos a 

uma estreita entrada ali existente (FIGURA 38). Na CAV-0041 os indícios de escavação antrópica 

constituem-se de abundantes fragmentos angulosos de quartzo, itabirito e mica encontrados no piso. A 

cavidade, que intercepta um veio de quartzo pouco alterado possui uma surgência, cujo escoamento não 

apresenta energia suficiente para desmontar o veio. 

 

FIGURA 38. TRECHO ESCAVADO DA CAVERNA CAV-0005 (A E B) E (B) O DETALHE DAS MARCAS DE FERRAMENTAS NO TOPO DA PAREDE; E (C) 

BLOCOS EMPILHADOS NA ENTRADA OESTE. 

Foram registradas as seguintes feições morfológicas nas cavernas de Morro do Pilar: alvéolos, 

claraboias, paleopisos, pontões estruturais, pilares, marmitas, cúpulas, boxwork e canalículos. Os dados 

quantitativos estão sintetizados na FIGURA 39. 

A B C
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FIGURA 39. NÚMERO E PORCENTAGEM DE CAVERNAS POR TIPO DE FEIÇÃO MORFOLÓGICA OBSERVADA NA ÁREA DE ESTUDO. 

Os canalículos são o tipo de feição morfológica mais recorrente nas cavernas estudadas, são feições 

bastante comuns, independentemente do litotipo. Constituem canais pouco desenvolvidos, com poucos 

centímetros de diâmetro e até alguns metros de comprimento. Podem se posicionar subhorizontalmente, o 

que é mais comum, ou subverticalmente. De um modo geral tendem a se localizarem nas partes mais 

baixas das paredes, próximos ao piso, podendo também ocorrer em pontos mais elevados das paredes, 

situações em que podem indicar rebaixamento do nível de base da caverna. Evoluem a partir de 

fraturas, juntas de alívio ou mesmo de pequenos poros existentes na rocha (alvéolos). Canalículos podem 

evoluir para novos condutos, prolongamentos laterais, ou mesmo unir dois condutos paralelos, como 

ocorre na caverna CAV-0021 (FIGURA 40).  

Pilar

Marmita

Canalículo

Patamar

Alvéolo

Claraboia

Paleopiso

Pontão rochoso

Cúpula

Boxwork

Pilar Marmita Canalículo Patamar Alvéolo Claraboia Paleopiso
Pontão 
rochoso

Cúpula Boxwork

N. Cavernas 9 10 54 15 47 5 6 10 8 1

Porcentagem 14% 16% 86% 24% 75% 8% 10% 16% 13% 2%

FEIÇÕES MORFOLÓGICAS



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 48 

  

FIGURA 40. À ESQUERDA, CANALÍCULO SUSPENSO NA CAVERNA CAV-0007. À DIREITA, CANALÍCULOS MAIS EVOLUÍDOS CONECTAM DOIS 

CONDUTOS PARALELOS NA CAVERNA CAV-0021. 

Alvéolos são furos de dimensões milimétricas a centimétricas, com morfologia circular a elíptica, típica de 

feições dissolutivas de zonas de baixa densidade, podendo, muito provavelmente, ter se formado na 

primeira fase de espeleogênese em ambiente freático. Em quartzitos é comum que se formem ao longo 

dos planos de foliação da rocha, ou no contato entre a foliação e fraturas, como observado na CAV-

0021. Na CAV-0048, no teto tabular condicionado ao plano de foliação da rocha foi possível observar 

este tipo de alvéolo a partir de sua base (FIGURA 41). Na CAV-0058 o quartzito intensamente 

alterado apresentou porosidade extremamente elevada, possivelmente em decorrência de ação 

biológica (térmitas). A cavidade já foi abrigo de um grande cupinzeiro, cujos restos ainda estão 

depositados no piso da entrada. Os furos tubulares de espessura milimétrica que se interconectam no 

interior da rocha só estão presentes no quartzito alterado, juntamente com alvéolos de dissolução 

(FIGURA 42). No filito presente no teto da cavidade estes furos tubulares só ocorrem nas camadas mais 

friáveis. 

  

FIGURA 41. ALVÉOLOS EM DIFERENTES ESTADOS DE EVOLUÇÃO OBSERVADOS NA ZONA DE ENTRADA DA CAVERNA CAV-0021. NOTA-SE UM 

ALINHAMENTO SUBHORIZONTALIZADO, COINCIDENTE COM O PLANO DE FOLIAÇÃO DO QUARTZITO. À DIREITA OS ALVÉOLOS QUE SE 

FORMARAM ENTRE PLANOS DE FOLIAÇÃO AINDA ESTÃO PRESERVADOS NO TETO DA CAVIDADE. 
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FIGURA 42. ALVÉOLOS DE DISSOLUÇÃO POUCO PROFUNDOS E DE DIMENSÃO CENTIMÉTRICA (SETA AMARELA) POSICIONADOS AO LONGO DO 

PLANO DE FOLIAÇÃO DA ROCHA E FUROS TUBULARES DE ESPESSURA MILIMÉTRICA, GERADOS POR AÇÃO BIOLÓGICA (SETA VERMELHA). 

Pontões estruturais são extremidades angulosas da rocha, que se projetam como pontas retangulares a 

sub-retangulares comumente observadas no teto e paredes de cavernas onde sistemas de fraturas 

truncam as camadas (Sn) da rocha causando o colapso. Este processo gera degraus de ângulos agudos, 

podendo também resultar no modelamento triangular da seção de um conduto. Também podem ocorrer 

no encontro entre diferentes planos de fratura. Nas cavernas CAV-0001A e CAV-0001B eles ocorrem 

de forma abundante na forma de degraus no teto (FIGURA 43).  
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FIGURA 43. PONTÕES GERADOS PELO ENCONTRO ENTRE OS PLANOS DE FRATURA E DO BANDAMENTO (SN) NA CAVERNA CAV-0001B. 

Pilares são feições verticais que se estendem do piso ao teto, individualizando passagens laterais. 

Constituídos pela rocha encaixante, foram registrados em apenas quatro das cavernas estudadas. Na 

CAV-0012 ocorrem pilares de dimensões centimétricas em partes elevadas da parede (FIGURA 44). 

Nota-se que a meia altura, local onde ocorrem os pilares, o conduto se alarga na forma de um losango 

tendo como maior comprimento o eixo vertical. Estes pilares representam testemunhos de um antigo nível 

de base da caverna, associado a condições de fluxo menos enérgico que o atual e com características 

possivelmente laminares, que permitiu que a espeleogênese atuasse de forma mais expressiva nas 

laterais do conduto. Nota-se maior ocorrência de feições de dissolução à meia altura do conduto, que 

localmente evoluíram para pilares individualizados. A presença de sedimento argiloso preso em 

canalículos e condutos laterais indica que o entupimento parcial da caverna pode ter contribuído neste 

processo. 

Sn 

Plano de fratura 

Sn 

Plano de fratura 

Sn 
Plano de fratura 
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FIGURA 44. CONDUTO PRINCIPAL DA CAVERNA CAV-0012 COM SEÇÃO LENTICULAR VERTICAL (À ESQUERDA). NO CENTRO NOTA-SE UMA 

CONCENTRAÇÃO DAS FEIÇÕES DE DISSOLUÇÃO NA ZONA QUE CORRESPONDE À MEIA ALTURA DO CONDUTO; E À DIREITA, UM PILAR 

INDIVIDUALIZADO. É POSSÍVEL OBSERVAR A PRESENÇA DE SEDIMENTO ARGILOSO PRESO EM CANALÍCULOS E CONDUTOS MENORES (SETAS 

AZUIS). 

Cúpulas são feições de teto com forma circular ou elíptica cônica e com a parte côncava voltada para 

baixo. Podem estar associadas a processos de abatimento; percolação vertical ou à dissolução da 

rocha. As cúpulas observadas nas cavidades de Morro do Pilar estão em sua maioria associadas a 

processos de colapso, como desplacamentos de camadas de rocha no teto. Também há registros (a 

exemplo da CAV-0039) de pequenas cúpulas geradas por percolação vertical. A ocorrência de cúpulas 

de colapso na mesma cavidade sugere que as primeiras constituam a fase inicial que poderá culminar 

na segunda. Ou seja, o processo se inicia através da percolação vertical, que acarreta a 

desestabilização de camadas (em geral subhorizontalizadas) da rocha, gerando o colapso (FIGURA 45). 

Na FIGURA 46 uma cúpula de colapso foi responsável pela movimentação de grande volume de 

material na CAV-0013. 

 

FIGURA 45. CÚPULA GERADA POR PERCOLAÇÃO VERTICAL NO TETO DA CAV-0039 (SETA AMARELA) À ESQUERDA, E À DIREITA (SETA VERMELHA) 

NO MESMO SEGUIMENTO DO TETO, UMA PEQUENA CÚPULA GERADA POR DESPLACAMENTO. 

A B C
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FIGURA 46. CÚPULA GERADA POR COLAPSO NO TETO DA CAV-0013. PARTE DO CONE DE BLOCOS E AREIA GERADO PELO ABATIMENTO PODE 

SER VISTO À DIREITA DA FOTO. 

Cúpulas geradas por processos de dissolução são denominadas internacionalmente como bell holes. Estas 

feições são indicativas de que processos de paragênese ocorreram na caverna, onde, em função do 

preenchimento de um conduto ou salão por sedimentos pouco permeáveis, a água tende a atacar 

quimicamente o teto rochoso. Estas feições podem ser confundidas devido a sua forma, quando 

incipientes, com cúpulas geradas por abatimentos. Nestes casos a presença de testemunhos de eventual 

preenchimento da cavidade pode contribuir no reconhecimento dos bell holes. A caverna CAV-0012 

apresentou cúpulas em diferentes estágios evolutivos em diversos trechos, que podem estar associados a 

processos de paragênese. Um aspecto particular desta cavidade é o fato de estar próxima a uma zona 

de cavalgamento em que rochas vulcânicas se sobrepõem aos quartzitos que alojam a caverna. Os solos 

argilosos gerados pelo intenso intemperismo das rochas vulcânicas, capturados pelas dolinas que 

configuram as entradas da caverna, preencheram grande parte de sua extensão, e são vistos 

atualmente na forma de brechas presas em condutos laterais e canalículos (FIGURA 47). As cúpulas (ou 

bell holes) identificadas na cavidade apresentam dimensões variadas, desde poucos centímetros de 

diâmetro e pouca profundidade a cerca de dois metros de diâmetro (FIGURA 47). 
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FIGURA 47. CÚPULAS NO TETO DA CAVERNA CAV-0012 (SETAS AMARELAS) EM DIFERENTES ESTÁGIOS EVOLUTIVOS: (A) INCIPIENTE, (B) E (C) MAIS 

AVANÇADO. NOTE QUE SEDIMENTOS ARGILOSOS (SETAS AZUIS) AINDA PODEM SER OBSERVADOS EM ALGUNS TRECHOS DA CAVERNA. 

Marmitas constituem feições erosivas de forma circular a elíptica côncava, escavadas no piso rochoso do 

leito de uma drenagem, pelo atrito de fragmentos de seixos e areias, comandado pela dinâmica 

helicoidal do fluxo d’água. Foram observadas de forma significativa nas cavernas CAV-0001A, CAV-

0001B e CAV-0020. Na primeira caverna a erosão do itabirito expôs uma camada xistosa subjacente 

(FIGURA 48). Na caverna CAV-0001B e CAV-0020 a erosão lateral dessas marmitas gerou formas 

conchoidais com forte componente vertical nas paredes. 

  

FIGURA 48. À ESQUERDA, MARMITA NO PISO DA CAVERNA CAV-0001A. À DIREITA, FORMAS RESIDUAIS DE ANTIGAS MARMITAS BASTANTE 

PROFUNDAS, QUE FORAM ERODIDAS LATERALMENTE (CAV-0001B). 

Paleopisos são feições, assim como alguns patamares, que constituem registros do rebaixamento do nível 

de base da caverna, sendo gerados principalmente por processos erosivos. Em alguns casos o 

capeamento da superfície da rocha a protege da erosão, sustentando-a acima do piso. Na caverna 

CAV-0001B um delicado paleopiso composto por sedimento arenoso fino é sustentado por uma matriz 

A B C
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bastante incipiente (FIGURA 49). Na caverna CAV-0014 a entrada de jusante apresenta um conduto 

suspenso de pequeno comprimento, testemunho de um antigo nível basal (FIGURA 49). 

  

FIGURA 49. PALEOPISO DELGADO FORMADO POR AREIA FINA CIMENTADA NA CAVERNA CAV-0001B (À ESQUERDA), E CONDUTO EM NÍVEL 

SUPERIOR NA CAVERNA CAV-0014 (À DIREITA). 

A maior parte dos patamares observados nas cavernas estudadas está associada, como os paleopisos, 

a processos de rebaixamento do nível de base da caverna. Em cavernas quartzíticas como a CAV-0007 

e CAV-0014 é possível notar que houve incisão no piso, gerando ravinamentos em vários trechos 

(FIGURA 50).  A altura destes patamares é de aproximadamente 1,5 m. Alturas próximas a esta foram 

observadas nas laterais de ravinamentos presentes em outras cavidades da área de estudo, onde 

ocorrem drenagens, como a CAV-0006, CAV-0009 e CAV-0012 (FIGURA 51). Essa correlação pode 

estar associada ao aprofundamento do nível de base regional. 
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FIGURA 50. PATAMAR NA LATERAL DO CONDUTO PRINCIPAL DA CAVERNA CAV-0007 (À ESQUERDA), E NA CAVERNA CAV-0014 (À DIREITA). A 

ALTURA DESTES PATAMARES É DE APROXIMADAMENTE 1,5 M. 

  

FIGURA 51. PATAMAR NA LATERAL DO CONDUTO PRINCIPAL DA CAVERNA CAV-0006 (À ESQUERDA), E RAVINAMENTO NA CAVERNA CAV-0012 

(À DIREITA). AS ALTURAS SÃO BASTANTE PRÓXIMAS ÀS OBSERVADAS EM OUTRAS CAVERNAS DA ÁREA DE ESTUDO. 

Claraboias são aberturas existentes no teto, que podem apresentar forma e dimensões variadas. São 

geradas por colapso do pacote rochoso, preferencialmente em locais onde ele é menos espesso e/ou 

fraturado. Podem também ser decorrentes de processos de dissolução da rocha, mais comum em rochas 

carbonáticas. Neste caso a evolução de uma dolina pode acabar interceptando um conduto ou salão 

subterrâneo, sem necessariamente haver colapso. Clarabóias bastante expressivas foram registradas 

nas cavernas CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0007 e CAV-0012 e CAV-0014 (FIGURA 52). Na CAV-

0012 algumas claraboias aparentemente não foram geradas por abatimentos, uma vez que não se 

observam cones de abatimento em sua base. Além disto, o espesso pacote rochoso removido é 

incompatível com as dimensões do conduto abaixo, ou seja, não haveria espaço para acomodar o 

volume de material clástico gerado pelo colapso. Sua forma tubular sugere que esteja associada a 

processos dissolutivos ou erosivos. 
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FIGURA 52. DOLINA VISTA A PARTIR DA SUPERFÍCIE (À ESQUERDA), SUA FORMA TUBULAR E O ESPESSO PACOTE ROCHOSO REMOVIDO, 

INCOMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DO CONDUTO ABAIXO, INDICAM QUE NÃO FOI GERADA POR PROCESSO DE ABATIMENTO. DOLINA DE 

ABATIMENTO VISTA A PARTIR DO INTERIOR DA CAV-0007 (À DIREITA). O COLAPSO DO SALÃO EXPÔS A ENTRADA GERANDO UM GRANDE CONE 

DE MATERIAL CLÁSTICO. 

Estruturas reticuladas do tipo boxwork apresentam-se como feições reliquiares de antigos 

preenchimentos por fluidos saturados, de conjuntos de fraturas existentes na rocha. Tais estruturas são 

evidenciadas após a desagregação por intemperismo da rocha encaixante, onde ficam ressaltados os 

minerais precipitados nas antigas fraturas. Na CAV-0053 foram observados boxworks constituídos por 

quartzo, alojado em quartzito (FIGURA 53).  

 

FIGURA 53. BOXWORK CONSTITUÍDO DE QUARTZO, ALOJADO EM QUARTZITO NA CAV-0053. 
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ESPELEOMETRIA 

A projeção horizontal (PH) das cavernas do Projeto Morro do Pilar atingiu a média de 45,37 m, com 

valor mínimo de 5,3 m (CAV-0035) e máximo de 451 m (CAV-0001B). A maior parte, 64%, o que 

equivale a 40 cavernas, tem desenvolvimento igual ou inferior a 20 m. Dezenove por cento (12 

cavernas) têm dimensão entre 20,1 e 50 m. Seis por cento das cavernas apresentaram dimensões entre 

50,1 e 100 m, o que equivale a quatro cavernas. Outros seis por cento correspondem a cavernas no 

intervalo entre 100,1 e 200 m. Apenas três cavernas (5%) apresentaram PH acima de 200 m: CAV-

0007 (260 m), CAV-0001A (290 m) e CAV-0001B (451 m). A FIGURA 54 apresenta a distribuição, por 

classes da projeção horizontal das cavernas de Morro do Pilar.  

 

FIGURA 54. DISTRIBUIÇÃO, POR CLASSES, DA PROJEÇÃO HORIZONTAL DAS CAVERNAS DO PROJETO MORRO DO PILAR. 

 

O desnível das cavernas estudadas variou de 0,2 (CAV-0022) a 50 m (CAV-0001B), e média de 6 m. 

Quarenta e sete cavernas (75%) apresentaram desnível inferior a 5 m. Dez cavernas (16%) apresentam 

desnível entre 5,1 e 20 m. Cinco cavernas apresentaram desnível entre 20,1 e 40 m, correspondendo a 

8% do total de cavidades analisadas. Apenas uma caverna, a CAV-0001B (1%) possui desnível 

superior a 40 m (FIGURA 55).  

 

FIGURA 55. DISTRIBUIÇÃO, POR CLASSES, DO DESNÍVEL DAS CAVERNAS DO PROJETO MORRO DO PILAR. 

A área da projeção horizontal apresentou valor médio de 262,8 m², com valor mínimo e máximo de 5,2 

(CAV-0054) e 6.244 m² (CAV-0001B). A maior parte das cavernas (68%) possui área inferior a 100 

m². Treze cavernas (21%) têm valor têm área entre 100,1 e 300 m². Apenas uma caverna está no 

intervalo entre 300,1 e 500 m², a CAV-0014. Área entre 500,1 e 1000 m² ocorrem em quatro 
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cavernas (6%), e duas cavernas apresentam área acima de 1000 m²: a CAV-0001A, com 2.873 m² e a 

CAV-0001B com 6.244 m²  (FIGURA 56).  

 

FIGURA 56. DISTRIBUIÇÃO, POR CLASSES, DA ÁREA DA PROJEÇÃO HORIZONTAL DAS CAVERNAS DO PROJETO MORRO DO PILAR. 

O volume médio aproximado das cavernas é de 691,8 m³, com valor mínimo e máximo de 3 e 16.923 

m³ (cavernas CAV-0008 e CAV-0001B, respectivamente). A maioria das cavernas (63%) apresentou 

volume inferior a 100 m³. Vinte e quatro por cento das cavernas apresentaram volumes entre 100,1 e 

500 m³, o que equivale a quinze cavernas. Três cavernas apresentaram volume aproximado entre 

500,1 e 1.000 m³; e duas cavernas (CAV-0025 e CAV-0034) têm volume entre 1.000,1  e 2.000 m³, 

representando 3% da amostra. Apenas as CAV-0001A, CAV-0001B e CAV-0007 apresentaram volume 

superior a 2.000 m³ (FIGURA 57). 

 

FIGURA 57. DISTRIBUIÇÃO, POR CLASSES, DO VOLUME APROXIMADO DAS CAVERNAS ESTUDADAS. 

Em relação aos dados espeleométricos das cavernas do Projeto Morro do Pilar, destacam-se as 

cavernas CAV-0001A e CAV-0001B que apresentam valores muito acima da média geral das demais 

cavernas, nos seguintes aspectos: projeção horizontal (CAV-0001B), área e volume (ambas).  

HIDROLOGIA  

Os processos hidrológicos registrados nas cavernas de Morro do Pilar se caracterizam por: drenagens 

intermitentes e perenes (alogênicas ou na forma de surgências) e sumidouros; lago, poça, percolação, 

principalmente na forma de gotejamentos; condensação e exsudação. A FIGURA 58 apresenta o número 

de cavidades por tipo de feição hidrológica registrada. 
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FIGURA 58. NÚMERO DE CAVERNAS POR TIPO DE FEIÇÃO HIDROLÓGICA OBSERVADA NA ÁREA DE ESTUDO. 

 

Drenagens subterrâneas perenes foram registradas em 15 cavernas (24%). Destas 12 (19%) são 

autóctones, ou seja, surgem no interior das cavidades.  

As surgências mais expressivas foram registradas nas cavidades CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0012 e 

CAV-0014. Nas duas primeiras cavidades estas surgências se posicionam nas extremidades laterais dos 

condutos e fluem em direção ao conduto principal, funcionando como sistemas tributários ao ribeirão das 

Lajes dentro do sistema subterrâneo. Nas cavidades CAV-0012 e CAV-0014 essas surgências formam 

cursos d’água que extrapolam os limites das cavidades, fluindo em direção aos vales (FIGURA 59). 
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FIGURA 59. SURGÊNCIAS NAS CAVIDADES CAV-0012 E CAV-0014 (ACIMA E ABAIXO RESPECTIVAMENTE). NA CAV-0014 A FOTOGRAFIA FOI 
TOMADA ONDE A DRENAGEM DEIXA O AMBIENTE SUBTERRÂNEO. 
 
Drenagens alóctones são aquelas que adentram o sistema subterrâneo, vindas do exterior. As mais 

expressivas ocorrem nas cavernas CAV-0001A, CAV-0001B e CAV-0020. Esta última recebe todo o 

fluxo do córrego Mata Cavalo e o drena de volta a superfície por uma saída a jusante. A CAV-0001A 

recebe parte do fluxo do ribeirão das Lajes pela entrada sul, sendo parte do fluxo drenado para um 

sumidouro posicionado na base da escarpa poucos metros a jusante desta entrada. Ao contrário do que 

ocorre na CAV-0020, nesta caverna as águas do córrego, apesar de fluírem em direção de uma 

entrada à montante, não são conduzidas de volta a superfície, mas sim drenadas por uma fratura 

existente na lateral do conduto. No local existe uma depressão no piso, onde se forma um pequeno lago 
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(FIGURA 60). Uma surgência com pouca vazão foi observada a montante da entrada sul. Suas águas 

são drenadas em direção à extremidade distal da caverna.  

Na caverna CAV-0001B a drenagem só aflora na porção distal. É bastante provável que se trate da 

ressurgência do córrego das Lajes, uma vez que as duas cavidades compõem um mesmo sistema 

subterrâneo. A ressurgência forma um lago no setor, de onde suas águas são introduzidas em um 

sumidouro (FIGURA 60). 

Foi registrado em março de 2013 o extravasamento do ribeirão das Lajes no interior da CAV-0001A. 

O aumento repentino do nível d’água fez as águas ultrapassassem a barreira de sedimentos na parte 

distal da cavidade e adentrassem a CAV-0001B.  Durante este evento, o ribeirão das Lajes escoou de 

forma turbulenta sobre os blocos abatidos, desde sua entrada na CAV-0001A até a extremidade distal 

da CAV-0001B. 

Durante os trabalhos de campo não foi identificado o ponto de ressurgência do ribeirão das Lajes, a 

jusante da CAV-0001B. O vale cego onde se insere a entrada da caverna CAV-0001A permanece seco 

em grande parte do trecho a jusante da entrada, passando a apresentar escoamento nas imediações 

da CAV-0065 (coordenada 668081 / 7881177), na cota altimétrica de 700 m. O desnível total da 

CAV-0001B corresponde a 50 m e, a partir da cota de 733 m da entrada desta caverna. Desse modo, 

o sumidouro estaria posicionado na cota 683 m. No ponto onde se insere a CAV-0065 vale do Lajes 

recebe contribuição de vales tributários posicionados na vertente oposta à que se encontra as cavidades 

CAV-0001A e CAV-0001B.  

Cinco outras cavidades estão nas proximidades e inseridas no mesmo vale a jusante da CAV-0001A. As 

cotas altimétricas destas cavernas são: CAV-0034 (726 m), CAV-0050 (682 m), CAV-0051 (675), CAV-

0053 (658 m) e CAV-0072 (694 m), esta última sem estudos concluídos. As cavidades CAV-0050, CAV-

0051 e CAV-0053 estão em altitudes próximas ou abaixo da cota do sumidouro, mas nenhuma delas 

apresentou surgência que possa indicar conexão com o sumidouro do Lajes. A identificação da 

ressurgência do ribeirão das Lajes demandará estudos específicos. 
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FIGURA 60. RESSURGÊNCIA DO CÓRREGO MATA CAVALO NA CAVERNA CAV-0020 (A). LAGO FORMADO PELO CÓRREGO DAS LAJES NO 

INTERIOR DA CAV-0001A (B). A SETA INDICA A POSIÇÃO DO SUMIDOURO, E (C) O LAGO FORMADO NA PARTE DISTAL DA CAV-0001B. 

Drenagens temporárias foram identificadas em 19 cavidades, ou 30% da amostra. Em 13 destas 

cavernas ocorrem surgências (21%). As mais expressivas ocorrem nas cavernas CAV-0034 e CAV-0040. 

Nesta última ocorrem depósitos de argila e cascalho trazidos de fora para o interior da cavidade. Na 

CAV-0034 o fluxo intermitente foi responsável pelo carreamento de material grosseiro (seixos e 

calhaus) do topo da escarpa, para o interior da caverna, de onde é drenado em direção a pelo menos 

três sumidouros. Um deles, no piso próximo à parede norte, na porção central do conduto constitui-se de 

uma depressão vertical que dá acesso a blocos desmoronados (FIGURA 61). Os demais estão no piso e 
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não chegam a formar depressões de dimensões significativas. É possível, que esta cavidade esteja 

posicionada sobre o seguimento sul da CAV-0001B, onde foram registradas surgências. 

 

FIGURA 61. PLANTA BAIXA COM OS SUMIDOUROS IDENTIFICADOS NA CAV-0034 (ACIMA – SETAS VERMELHAS). ABAIXO DEPRESSAO 

(DOLINAMENTO) ONDE PARTE DO FLUXO É CAPTURADO NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Em cavidades rasas, como as CAV-0021, CAV-0032 e CAV-0064, o fluxo tende a ser incipiente, e 

muitas vezes visível apenas por ravinamentos deixados no piso. No entanto,  devido à posição 

superficial destas cavernas é provável que se tornem bastante expressivos durante as chuvas. Na CAV-

0005 foram registrados ravinamentos no sedimento do piso, que indicam que o fluxo provém da 

entrada oeste e resulta de escoamento pluvial drenado para o interior da cavidade e novamente ao 

exterior pela entrada leste (FIGURA 62). 
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FIGURA 62. MARCAS DE ESCOAMENTO NA CAV-0032 (SETA). O FLUXO É CAPTURADO PELA CLARABÓIA E DRENADO PELO INTERIOR DA 

CAVIDADE (À ESQUERDA). À DIREITA SEDIMENTO MARCADO PELO ESCOAMENTO PLUVIAL NA CAV-0005. 

Gotejamentos foram observados em 46 cavidades (73%). Em cavernas mais rasas ocorrem de modo 

localizado em período seco, tornando-se intensos em período chuvoso. Na CAV-0001A foi possível notar 

que no trecho a montante da entrada sul os gotejamentos são mais intensos nas partes mais baixas do 

teto, onde ocorrem os itabiritos. Sendo mais escassos nos trechos de teto mais alto. Este fenômeno pode 

estar associado à percolação de água ao longo dos planos de foliação da rocha. 

Poças foram registradas em 19 cavernas (30%) e estão em geral associadas à colmatação do piso por 

argila ou silte, como registrado na CAV-0016 (FIGURA 63). Também podem ocorrer em marmitas ou 

depressões em pisos rochosos ao longo da calha, permanecendo por algum tempo após a interrupção 

do escoamento.  

  

FIGURA 63. POÇA FORMADA PELA COLMATAÇÃO DO PISO DA CAV-0016 POR SEDIMENTO SILTO-ARGILOSO. À DIREITA, POÇA FORMADA POR 

UMA DRENAGEM INTERMITENTE NA CAV-0009. 
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Registros de condensação foram feitos nas cavernas CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0003, CAV-0034, 

CAV-0038 e CAV-0042 (10%). Exsudação foi registrada nas cavernas CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-

0034, CAV-0042, CAV-0054, CAV-0063, CAV-0069, CAV-0070 e CAV-0071 (14%).  

DEPÓSITOS CLÁSTICOS E ORGÂNICOS 

Os sedimentos clásticos podem ser classificados, com relação à origem, como autogênicos, cuja gênese 

está associada ao próprio substrato rochoso da caverna; alogênicos, cuja origem é externa tendo sido 

inseridos na cavidade através de clarabóias ou da própria entrada; e mistos. 

Sedimentos autogênicos apresentam uma diferença clara entre a granulometria predominante em 

função do litotipo e de seu estado de alteração. Em geral, nas cavernas itabiríticas como CAV-0001A e 

CAV-0001B clastos mais grosseiros ocorrem de forma mais expressiva que nas cavernas inseridas em 

quartzito, onde a granulometria dominante é o silte e a areia. A CAV-0034 possui um bom exemplo 

dessa diferenciação. Nos seguimentos onde afloram quartzito no teto, o sedimento do piso é arenoso, 

enquanto que abaixo dos itabiritos os matacões predominam (FIGURA 64).  

  

FIGURA 64. SEDIMENTO ARENOSO ABAIXO DE AFLORAMENTO DE QUARTZITO (PRIMEIRO PLANO). AO FUNDO É POSSÍVEL NOTAR O 

PREDOMÍNIO DE MATACÕES ONDE AFLORA O ITABIRITO. 

Com relação à granulometria, ocorre uma variada gama de frações no interior das cavernas estudadas. 

E de um modo geral, como pode ser observado na FIGURA 65, não há no conjunto estudado, uma 

tendência ao predomínio de uma ou outra fração granulométrica.  
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FIGURA 65. NÚMERO E PORCENTAGEM DE CAVERNAS POR FRAÇAO GRANULOMÉTRICA REGISTRADA. 

O sedimento de granulometria fina, observado nas cavernas estudadas é constituído por material 

argiloso a argilo-arenoso de coloração predominantemente vermelha nas cavernas onde ocorre o 

itabirito e a canga. Na caverna CAV-0001B ocorre em um conduto lateral sedimentos 

predominantemente silto-argiloso rico em ferro, de coloração vermelho amarelada e textura bem 

pegajosa. Esse sedimento só foi observado neste setor e é injetado na caverna através de fraturas no 

teto da parte distal do conduto, na forma de escorrimentos com pingentes e colunas. Em alguns trechos 

deste conduto o sedimento descrito está capeado por material arenoso fino proveniente das laterais.  

Nas cavernas quartzíticas predominam silte e areia de granulometria fina a média de coloração creme 

a localmente avermelhada. Em algumas destas cavernas ocorre aporte desse tipo de sedimento por 

canalículos, onde pequenos leques se formam (FIGURA 66).  
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FIGURA 66. COLUNA FORMADA POR SEDIMENTO ARGILO-SILTOSO NA CAV-0001B (À ESQUERDA). LEQUE DE SEDIMENTO ARGILO-ARENOSO NA 

SAÍDA DE UM CANALÍCULO NA CAVERNA CAV-0011. 

Nas cavernas CAV-0012 e CAV-0014 pode-se observar o expressivo aporte de sedimento de origem 

alogênica. Na primeira é constituído por solos argilosos vermelhos originados do intemperismo de rochas 

vulcânicas que dominam a vertente acima da caverna. O sedimento entupiu grande parte da caverna no 

passado, o que é atestado por brechas ainda presas em condutos e canalículos em partes altas da 

caverna (FIGURA 67).  Na caverna CAV-0014 solos escuros e matéria orgânica são introduzidos pelas 

dolinas que constituem suas principais entradas. O sedimento gera rampas com forte declividade em 

direção  ao interior da caverna (FIGURA 67). 

  

FIGURA 67. À ESQUERDA, ARGILA VERMELHA NO INTERIOR DA CAV-0012. À DIREITA, GRANDE CONE DE SOLO E MATÉRIA ORGÂNICA NA 

ENTRADA DA CAVERNA CAV-0014. 

Clastos de granulometria entre seixo e calhau ocorrem em praticamente todas as cavernas. O mesmo 

pode ser dito sobre a ocorrência de matacões, presentes em 94% das cavernas.  Nas cavernas 

ferríferas a composição dos seixos e calhaus menores é hematita compacta e localmente quartzo, 

enquanto que calhaus e matacões são compostos por itabirito e localmente canga (FIGURA 68). Nas 

cavernas quartzíticas os clastos menores são em geral compostos por quartzo (de veio), e os maiores por 

quartzito em geral bastante alterado (FIGURA 68).  
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FIGURA 68. À ESQUERDA, CALHAUS E MATACÕES DE CANGA E ITABIRITO NA CAV-0019. À DIREITA, MATACÕES EM MEIO A SEDIMENTO 

ARENOSO NA CAVERNA CAV-0007. 

Com relação à forma, o material clástico é predominantemente subanguloso, sendo raros os casos de 

arredondamento, observados de forma significativa apenas nas cavernas CAV-0001A, CAV-0001B e 

CAV-0020. Nas duas primeiras cavernas as cascalheiras são encontradas ao longo do curso d’água e 

nas margens, localmente formando cones laterais. A presença de calhaus e seixos arredondados na 

extremidade noroeste e norte da CAV-0001A e no trecho distal da CAV-0001B é curiosa, uma vez que 

o córrego não atinge estes setores (FIGURA 69). As únicas drenagens observadas provêm de surgências, 

que em geral filtram o sedimento de granulometria mais grosseira. Também são observados troncos 

nestes setores. Um grande tronco (FIGURA 69) encontra-se preso ao conduto principal, seu comprimento 

equivale à largura do conduto (aproximadamente 12 m). A presença de matacões de canga (FIGURA 

69) e troncos de grande porte no interior da caverna indica que ocorrem expressivos aumentos de 

vazão no ribeirão das Lajes, como trombas d'água, uma vez que o córrego em regime observado 

durante as visitas não apresentou competência para o transporte desses sedimentos. Uma grande cheia 

também poderia explicar a presença de seixos rolados e troncos na parte de montante da caverna 

(setor norte). 
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FIGURA 69. SEIXOS ROLADOS POSICIONADOS NO SETOR NORTE DA CAV-0001A (A), LOCAL NÃO ATINGIDO PELO CÓRREGO DAS LAJES EM 

CONDIÇÕES DE FLUXO NORMAIS. (B) MATACÃO DE CANGA NO INTERIOR DA CAV-0001A E (C) GRANDE TRONCO PRESO ÀS PAREDES DA 

CAVERNA. 

Cones de abatimento foram observados em 18 cavernas (29%). Constitui um tipo de depósito bastante 

comum no interior e nas entradas de cavernas, neste caso, originados pelo recuo das escarpas por 

processo de erosão remontante, como observado na caverna CAV-0021. Os abatimentos no interior das 

cavernas estão comumente associados a desplacamentos nas camadas da rocha (planos de bandamento, 

acamamento ou foliação) e a zonas de fraqueza como inflexões e fraturas. Os abatimentos mais 

expressivos ocorrem nas cavernas CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0007 e CAV-0034 (FIGURA 70). Nas 

duas primeiras cavernas os abatimentos ocupam praticamente toda a extensão do piso, sendo também 
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observados no trecho da dolina que as separa. Predominam matacões de itabiritos e quartzitos 

subordinados. 

 

FIGURA 70. CONE DE ABATIMENTO NO TRECHO DE ENTRADA DA CAV-0001A (ACIMA). O MATERIAL CLÁSTICO É COMPOSTO POR ITABIRITOS E 

SECUNDARIAMENTE POR QUARTZITOS. ABAIXO, CONE DE COLAPSO DE TETO DA CAV-0007, NOTE QUE O CONE AINDA PRESERVA A FORMA DO 

CONDUTO. É COMPOSTO POR ROCHA BASTANTE ALTERADA E AREIA.  
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Sedimentos orgânicos de origem vegetal foram registrados em 61 das cavernas estudadas (97%). São 

constituídos basicamente por folhiço, pequenos galhos, troncos ou raízes, que ocorrem de modo esparso 

no interior das cavernas, tendendo a se concentrar nas zonas de entrada. Em algumas cavernas, como a 

CAV-0014 a presença de restos vegetais é mais expressiva, devido à configuração das entradas, 

posicionadas em clarabóias nas partes de montante da cavidade (FIGURA 71). Essa matéria orgânica se 

deposita ao longo de todo o piso da caverna, predominando sobre o material arenoso original. Guano 

de morcegos foi registrado em 34 cavernas (54%). Este tipo de depósito ocorre na maior parte das 

vezes na forma de pequenas manchas no piso ou sobre blocos. Fezes de andorinhões foram detectadas 

na CAV-0001A e possivelmente de mamífero, foi encontrado na CAV-0004. Fragmentos de ossos 

possivelmente de bovino foram registrados apenas na caverna CAV-0001A e CAV-0001B, o que 

corresponde a 3% da amostra. Acredita-se que esses ossos tenham sido trazidos pela correnteza ao 

interior da caverna. 

 

FIGURA 71. RESTOS VEGETAIS EM UMA DAS ENTRADAS DA CAVERNA CAV-0014 (À ESQUERDA) E CAVERNA CAV-0053 (À DIREITA). 

Lixo foi encontrado nas cavernas CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0012 e CAV-0020 correspondem a 

garrafas pet, e material plástico ou metálico variado trazido por correnteza. Também foi encontrado um 

pneu na CAV-0001B (FIGURA 72). A origem desse material está relacionada a eventuais cheias no 

ribeirão das Lajes.   

 

FIGURA 72. PNEU ENCONTRADO NA CAVERNA CAV-0001B. 
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DEPÓSITOS QUÍMICOS  

Em 55 das cavernas (87%) estudadas foram registrados depósitos químicos (espeleotemas). As únicas 

exceções foram as cavernas CAV-0008, CAV-0011, CAV-0015, CAV-0026, CAV-0030, CAV-0049, 

CAV-0056 e CAV-0063. A FIGURA 73 apresenta o número de cavernas por tipo de espeleotema 

observado nas cavernas do Projeto Morro do Pilar.  

 

FIGURA 73. NÚMERO E PORCENTAGEM DE CAVERNAS POR TIPO DE ESPELEOTEMA. 

No QUADRO 3 podem ser observados os tipos de espeleotemas registrados em cada uma das 

cavidades estudadas. 

QUADRO 3. TIPOS DE ESPELEOTEMAS REGISTRADOS NAS CAVERNAS ESTUDADAS. 
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CAV-0002 X X X X   X             

CAV-0003 X X X     X             

CAV-0004 X X             X       

CAV-0005   X           X         

CAV-0006   X                     

CAV-0007 X                       

CAV-0008                         

CAV-0009 X                       

CAV-0010   X           X         

CAV-0011                       X 

CAV-0012 X   X     X             

CAV-0013 X                       

CAV-0014 X X X                   

CAV-0015                       X 

CAV-0016   X X                   

CAV-0017 X X X   X X             

CAV-0018 X X                     

CAV-0019 X X X   X               

CAV-0020 X   X   X X             

CAV-0021   X             X       

CAV-0022 X X                     

CAV-0024 X X X   X               

CAV-0025   X           X         

CAV-0026                       X 

CAV-0028   X           X         

CAV-0029   X           X         

CAV-0030                         

CAV-0032 X X                     

CAV-0033 X X                     

CAV-0034 X X X     X   X X X X   

CAV-0035   X   X                 

CAV-0036 X X                     

CAV-0037     X                   

CAV-0038 X X X         X         

CAV-0039 X X X   X     X         

CAV-0040 X   X   X X             

CAV-0041   X X     X     X   X   

CAV-0042 X X           X         

CAV-0043   X           X         

CAV-0044   X           X         

CAV-0045 X X                     

CAV-0048   X                     

CAV-0049                       X 

CAV-0050 X X                     

CAV-0051 X X                     
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CAV-0052   X                     

CAV-0053 X X           X         

CAV-0054   X           X         

CAV-0056                         

CAV-0057 X X                     

CAV-0058 X X                     

CAV-0059   X                     

CAV-0060   X           X         

CAV-0063                       X 

CAV-0064   X           X         

CAV-0065 X X                     

CAV-0068 X 
           

CAV-0069 X X X 
         

CAV-0070 X X X 
         

CAV-0071 X X X 
 

X 
       

CAV-0072 X X 
     

X 
     

Um dos espeleotemas mais recorrentes é a crosta de óxido-hidróxido, observada em 36 cavernas 

(57%), ocorre em paredes, teto, pisos rochosos e blocos das cavernas da formação ferrífera. Em 

cavernas quartzíticas estão em geral associadas aos cursos d’água. As mais recorrentes foram crostas de 

cor marrom a marrom metálica, com espessura em geral milimétrica (FIGURA 74). Depósitos abundantes 

desse tipo de crosta foram observados nas cavernas CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0020 e CAV-

0034, onde recobrem ou mesmo cimentam blocos e revestem partes dos tetos e paredes. 

  

FIGURA 74. CROSTAS DE ÓXIDO-HIDRÓXIDO NAS CAVERNAS CAV-0001A E CAV-0020 (À ESQUERDA E À DIREITA RESPECTIVAMENTE). NESTA 

ÚLTIMA CAVERNA É POSSÍVEL OBSERVAR QUE AS CROSTAS CIMENTARAM DIVERSOS FRAGMENTOS DE ROCHA. 

Coralóides foram observados em 47 cavernas (75%), o tipo de espeleotema mais frequente nas 

cavernas estudadas. Sua distribuição se dá em áreas mais próximas às entradas e locais com alguma 

ventilação. Sua forma e tamanho são bastante variados, no entanto, o tipo mais comum foi o de 

morfologia alongada, com coloração que varia de creme, cinza esbranquiçada a quase negra e 

dimensões entre poucos milímetros a pouco mais de 1 cm.  Foram registrados em cavernas itabiríticas e 

quartzíticas. Na caverna CAV-0006 ocorrem coralóides curiosamente alinhados aos planos de foliação 

da rocha (FIGURA 75). Grandes concentrações desse tipo de coralóide foram observadas na CAV-

0034. Estão distribuídos geralmente nas paredes próximos à zona de entrada da cavidade. 
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FIGURA 75. CORALÓIDES TIPO AGULHA OBSERVADOS NA CAV-0006. NOTE O NÍTIDO ALINHAMENTO DOS CORALÓIDES AO LONGO DO EIXO 

DO CONDUTO E AOS PLANOS DE FOLIAÇÀO (ACIMA). ABAIXO, GRANDE CONCENTRAÇÃO DE CORALÓIDES OBSERVADOS NA CAV-0034. 
  

Coralóides de formas mais arredondadas também foram registrados (FIGURA 76), geralmente 

associados a crostas de óxidos-hidróxidos de ferro (hematita e goethita). Nas cavernas CAV-0001A e 

CAV-0034 ocorrem expressivos depósitos desse tipo de espeleotema. Na CAV-0001A, em locais onde 

os espeleotemas estão fragmentados é possível notar que se formaram sobre depósitos de areia fina 

(FIGURA 76). Na CAV-0001B um conjunto de coralóides pode ser visto no conduto mais estreito da 
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lateral sul da caverna. Ele está associado a delgadas crostas de hidróxido que capeiam partes do teto 

e paredes (FIGURA 76). 

 

FIGURA 76. CORALÓIDES DE FORMAS ARREDONDADAS OBSERVADOS NAS CAVERNAS CAV-0001A (A E B). CONJUNTO DE CORALÓIDES 

ALONGADOS DE TOPO ACHATADO NA CAV-0001B (C) E NA CAV-0034 (D). 

Escorrimentos, alguns contendo óxidos-hidróxidos de ferro (hematita e goethita) foram registrados em 

20 cavernas, o equivalente a 32% da amostra. Estes escorrimentos muitas vezes encontram-se na forma 

coloidal ou em fase de cristalização, constituindo depósitos inconsolidados, bastante frágeis. A dimensão 

desses espeleotemas é variada, da ordem de centímetros a metros.  A caverna CAV-0001B apresentou 

certa abundância de escorrimentos, com alguns pingentes e até colunas bem desenvolvidas (FIGURA 77) 

de material argilo-ferruginoso inconsolidado. Na parte distal desta caverna um expressivo escorrimento 

se posiciona na borda de um patamar lateral, por onde escoa um pequeno curso d’água. Na CAV-

0001A formam-se cortinas ao longo de um escorrimento com textura microtravertínica. Na caverna CAV-

0041 foi registrado escorrimento de coloração creme com textura microtravertínica em superfície. 

Fragmentos desse espeleotema encontrados no piso indicam deposição concêntrica. Em cavernas 

quartzíticas, os escorrimentos estão diretamente associados ao escoamento (FIGURA 77). 

A B

C D
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FIGURA 77. (A) COLUNA FORMADA POR MATERIAL ARGILO-FERRUGINOSO NA CAV-0001B; (B) ESCORRIMENTO JÁ CONSOLIDADO DE ÓXIDO-

HIDRÓXIDO DE FERRO NA PARTE DISTAL DA CAV-0001B. CORTINA CENTIMÉTRICA NA CAVERNA CAV-0001A (C); ESCORRIMENTO EM UM CURSO 

D’ÁGUA NA CAVERNA QUARTZÍTICA CAV-0014 (D); (E) E (F) ESCORRIMENTO COM MICROTRAVERTÍNOS NA CAV-0041. 

Crostas de coloração cinza a cinza esverdeada, associadas ao guano foram registradas na CAV-

0001A, CAV-0001B, CAV-0004, CAV-0021, CAV-0034 e CAV-0041. Em análises químicas realizadas 

em espeleotemas similares a presença de fosfato mostrou-se bastante significativa (FIGURA 78). 

A B

C D

E F
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FIGURA 78. CROSTAS ASSOCIADAS A GUANO NO INTERIOR DA CAV-0034. 

Crostas brancas foram observadas em 16 cavernas (25%). Localmente essas crostas podem conter 

microcoralóides, em geral pouco consolidados e bastante frágeis ao toque. 

Crostas deste tipo, contendo coralóides se destacam na CAV-0034. Nesta cavidade foram registradas 

formas raras de coralóides no contexto de cavernas ferríferas. As dimensões variam de poucos 

centímetros a aproximadamente 20 cm. São abundantes e apresentam em alguns pontos, formas 

subcirculares e o tipo couve-flor. Um espeleotema de forma esférica também foi registrado, é composto 

por material pouco consolidado de coloração creme, e possui aproximadamente 10 cm de diâmetro. 

Foram também registrados na CAV-0034 escorrimentos associados a cortinas e uma rara estalactite com 

aproximadamente 80 cm de comprimento, sua coloração é castanho-escura e possuem aspecto metálico 

em alguns pontos. Esses depósitos encontram-se no seguimento distal da cavidade, abaixo de uma 

fratura no teto. No piso, abaixo dos escorrimentos foram registradas estalagmites, a maior com 

aproximadamente 10 cm. Pequenos pingentes de coloração cinza escura ocorrem próximos aos 

escorrimentos. Os espeleotemas estão ativos e apresentaram percolação no momento da visita à 

caverna. A composição mineralógica destes depósitos é até o momento desconhecida (FIGURA 79). 
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FIGURA 79. ESPELEOTEMAS RAROS REGISTRADOS NA CAV-0034: (A) VISTA GERAL DAS CONCENTRAÇÕES DE CROSTAS BRANCAS COM CORALÓIDES, (B) E (C) VISTAS DE DETALHE ONDE É POSSÍVEL OBSERVAR ALGUMAS FORMAS SUBARREDONDADAS E DO TIPO COUVE FLOR. (D) CORTINAS COM ESTALACTITES. (E) PINGENTE 

MILIMÉTRICO ASSOCIADO ÀS CORTINAS E (F) ESTALAGMITE POSICIONADA ABAIXO DAS ESTALACTITES. (G) ESPELEOTEMA COM MORFOLOGIA ESFEROIDAL PRESSO À PAREDE. 

A

FECB

D
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ASPECTOS ESPELEOGENÉTICOS E CRONOLÓGICOS 

A maior parte das cavernas estudadas tem sua gênese associada a processos endógenos. Nessa 

situação, a caverna se desenvolveu no interior do maciço rochoso, inicialmente através do esvaziamento 

geoquímico de materiais mais solúveis. Em etapa posterior, uma vez instalado o vazio, processos erosivos 

tendem a se intensificar, ampliando o sistema por processo de piping. A conexão com o exterior pode 

ser decorrente do colapso de parte do teto, as cavernas CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0007, CAV-

0014 e CAV-0034 são alguns exemplos; ou pela dissolução ou erosão, como registrado na CAV-0012. 

O recuo do escarpamento também pode interceptar sistemas subterrâneos expondo-os à superfície, 

como observado nas cavernas CAV-0006, CAV-0021, CAV-0028, CAV-0029, entre outras. Nestes casos 

é provável que trechos da caverna tenham sido suprimidos.  

Algumas cavernas apresentaram volume interno incompatível com as dimensões reduzidas das entradas 

(caso das CAV-0011 e CAV-0013). Isto pode indicar que o desenvolvimento ocorreu de modo 

desconectado do ambiente externo, mas não deve ser desconsiderada a participação de material 

clástico, que muitas vezes soterra parte das entradas.  

Como mencionado anteriormente, processos paragenéticos podem ter ocorrido na CAV-0012, 

ampliando verticalmente alguns segmentos da caverna, em função da colmatação por argila do piso. 

Nestes casos a argila impermeável faz com que a água exerça maior pressão sobre a rocha 

sobrejacente, favorecendo o intemperismo no teto do conduto. A remoção física e química do material 

alterado acarretará na formação de cúpulas ou bell holes, que poderão, em alguns casos evoluir para 

chaminés ou mesmo conectar-se à superfície na forma de tubos subcirculares, como observado em 

algumas das entradas da caverna. 

As cavernas CAV-0002, CAV-0003 e CAV-0019 foram formadas pelo preenchimento por clastos de 

antigas fraturas subverticais alargadas existentes no itabirito. A cimentação e posterior remoção basal 

de parte da canga se deram pela instalação de um sistema de drenagem tributário aos canais nos quais 

estas cavernas se inserem. Os mecanismos pelos quais os tetos destas cavernas não foram removidos 

merecem maiores investigações. 

A CAV-0020 apresenta gênese bastante parecida, no entanto a cavidade está inserida na calha do 

córrego Mata Cavalo, em uma antiga garganta escavada pela drenagem, atualmente soterrada por 

material coluvionar. O colúvio é constituído por grandes matacões de itabirito entremeados por solos e 

podem ser vistos ao longo de todo o teto da caverna. É interessante notar que a garganta foi escavada 

na Unidade Xistosa do Grupo Serra da Serpentina, que localmente está sotoposta a itabiritos, 

observáveis em uma escarpa na vertente leste do vale, e certamente a área fonte do colúvio. Não foi 

possível, no entanto, estabelecer com precisão se o material coluvionar foi depositado antes, durante ou 

após a formação da garganta.   

A gênese da caverna CAV-0068 está diretamente associada à ação erosiva do curso d’água que flui 

em seu interior. Existe possibilidade de que tenha havido algum grau de alteração por atividade 

biológica de megafauna extinta, muito embora não haja evidências conclusivas a este respeito, como 

marcas de garras, dentre outras. A existência de uma cavidade com estas dimensões em cobertura de 

solo é pouco comum, já que o solo favorece abatimentos e não admite grandes vãos livres, 

predominando pequenos canais (pipes). É provável que se trate de uma cavidade relativamente jovem, 

já que tanto a dolina de acesso quanto às feições da cavidade parecem evoluir com certa rapidez, 

notadamente durante eventos pluviais acentuados.  

Na amostra estudada, bem como em outras áreas já pesquisadas em Minas Gerais, não foram 

encontrados elementos que permitam inferir a idade e taxas de evolução das cavernas.  
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Cavernas em minério de ferro que apresentem gênese endógena podem ser muito antigas, da ordem de 

dezenas de milhões de anos.  

Segundo Spier (2005), os intensos processos de intemperismo químico que atuaram nas formações 

ferríferas bandadas do Quadrilátero Ferrífero permitiram a completa dissolução da dolomita e a 

formação de minerais de manganês a partir das FFB. Datações, pelo método 40Ar/39Ar, forneceram 

idades entre 61,5 Ma a 14,2 Ma, sugerindo uma longa história de intemperismo na região. No entanto, 

a maior parte dos óxidos de Mn precipitou no intervalo entre 51 e 41 Ma, com pico por volta de 46,7 

Ma. Os dados cronológicos também confirmaram que o perfil de intemperismo das formações ferríferas 

já tinha atingido o atual estágio de desenvolvimento há cerca de 50 Ma, sugerindo que a frente 

intempérica avançou muito pouco durante o Neógeno.  

Esses novos dados são de grande importância como balizadores cronológicos da gênese das cavernas, 

pois indicam que a partir do Eoceno as formações ferríferas já apresentam boas condições para a 

espeleogênese, tendo em vista que os processos supergênicos já estavam instalados, ocasionando 

aumento de porosidade e perda de densidade. Apesar da falta de dados demonstrativos e 

cronológicos absolutos, acreditamos que as cavernas desenvolvidas no minério de ferro são realmente 

muito antigas (superior a 2 milhões de anos), com idades bem superiores às cavernas carbonáticas.  

ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS, CULTURAIS E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

A descrição detalhada dos aspectos socioeconômicos, históricos e culturais, além do estado de 

conservação das cavidades estudadas pode ser vista nas fichas descritivas no Anexo II. Uma síntese 

desses aspectos encontra-se no QUADRO 4. 

QUADRO 4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ECONÔMICOS, CULTURAIS E HISTÓRICOS DAS CAVERNAS ESTUDADAS. 

Caverna Aspectos econômicos ou histórico-culturais 

CAV-0001A Não registrado 

CAV-0001B Não registrado 

CAV-0002 Não registrado 

CAV-0003 Não registrado 

CAV-0004 Não registrado 

CAV-0005 Escavação com possível importância histórico-cultural 

CAV-0006 Não registrado 

CAV-0007 Não registrado 

CAV-0008 Não registrado 

CAV-0009 Não registrado 

CAV-0010 Não registrado 

CAV-0011 Não registrado 

CAV-0012 Não registrado 

CAV-0013 Não registrado 

CAV-0014 Não registrado 

CAV-0015 Não registrado 

CAV-0016 Não registrado 

CAV-0017 Não registrado 

CAV-0018 Não registrado 

CAV-0019 Não registrado 

CAV-0020 Não registrado 
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CAV-0021 Não registrado 

CAV-0022 Não registrado 

CAV-0024 Não registrado 

CAV-0025 Não registrado 

CAV-0026 Não registrado 

CAV-0028 Não registrado 

CAV-0029 Não registrado 

CAV-0030 Não registrado 

CAV-0032 Não registrado 

CAV-0033 Não registrado 

CAV-0034 Não registrado 

CAV-0035 Não registrado 

CAV-0036 Não registrado 

CAV-0037 Não registrado 

CAV-0038 Não registrado 

CAV-0039 Não registrado 

CAV-0040 Não registrado 

CAV-0041 Escavação com possível importância histórico-cultural 

CAV-0042 Não registrado 

CAV-0043 Não registrado 

CAV-0044 Não registrado 

CAV-0045 Não registrado 

CAV-0048 Não registrado 

CAV-0049 Não registrado 

CAV-0050 Não registrado 

CAV-0051 Não registrado 

CAV-0052 Não registrado 

CAV-0053 Não registrado 

CAV-0054 Não registrado 

CAV-0056 Não registrado 

CAV-0057 Não registrado 

CAV-0058 Não registrado 

CAV-0059 Não registrado 

CAV-0060 Não registrado 

CAV-0063 Não registrado 

CAV-0064 Não registrado 

CAV-0065 Não registrado 

CAV-0068 Pedras de pilão no interior da gruta 

CAV-0069 Não registrado 

CAV-0070 Não registrado 

CAV-0071 Não registrado 

CAV-0072 Não registrado 

 

Como apresentado na tabela acima, apenas as cavernas CAV-0005, CAV-0041 e CAV-0068 

apresentam vestígios de possível interesse histórico. Foram identificadas marcas de ferramenta além de 

blocos empilhados em uma das entradas da CAV-0005. É possível que a cavidade tenha sido ampliada 

pela mineração de ouro, e sua representatividade histórica requer estudos específicos. Na CAV-0041 o 
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material clástico encontrado pode estar associado a escavação. Na CAV-0068 foram encontradas no 

piso, duas pedras de pilão. Não se sabe se estes artefatos possuem valor histórico cultural. 

Com relação ao estado de conservação das cavidades, foram identificados impactos pouco significantes 

no interior das cavernas CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0005, CAV-0011, CAV-0012, CAV-0017, 

CAV-0020 e CAV-0041. Constituem-se de lixo com ocorrência esparsa e bastante localizada, em geral 

introduzidos nas cavernas por enxurradas ou pelas drenagens. Nas cavernas CAV-0005 e CAV-0017 

observam-se alguns blocos empilhados nas entradas.  

Os impactos causados ao entorno de proteção são os mais frequentes e foram registrados em 36 

cavernas, o mais comum é a alteração da vegetação original para o cultivo de pastagem ou retirada 

de madeira. Em alguns casos estradas e fazendas estão no raio de 250 m da caverna. A lista com os 

impactos detectados no entorno de proteção é apresentada no Quadro 5.  

QUADRO 5. TIPOS DE IMPACTOS REGISTRADOS NO ENTORNO DE 250 M DAS CAVERNAS ESTUDADAS. 

Caverna Impacto na caverna Impacto no entorno 

CAV-0001A Lixo Não registrado 

CAV-0001B Lixo Não registrado 

CAV-0002 Não registrado Não registrado 

CAV-0003 Não registrado Não registrado 

CAV-0004 Não registrado Estrada 

CAV-0005 Escavação Alteração da vegetação 

CAV-0006 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0007 Não registrado Não registrado 

CAV-0008 Não registrado Estrada / Alteração da vegetação 

CAV-0009 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0010 Não registrado Não registrado 

CAV-0011 Armadilhas de caça feitas de troncos Não registrado 

CAV-0012 Lixo Não registrado 

CAV-0013 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0014 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0015 Não registrado Estrada 

CAV-0016 Não registrado Estrada 

CAV-0017 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0018 Não registrado Estrada 

CAV-0019 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0020 Lixo Estrada / Alteração da vegetação 

CAV-0021 Não registrado Estrada 

CAV-0022 Não registrado Fazenda 

CAV-0024 Não registrado Não registrado 

CAV-0025 Não registrado Estrada 

CAV-0026 Não registrado Estrada 

CAV-0028 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0029 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0030 Não registrado Estrada 

CAV-0032 Não registrado Estrada 

CAV-0033 Não registrado Estrada / Alteração da vegetação 
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CAV-0034 Não registrado Não registrado 

CAV-0035 Não registrado Não registrado 

CAV-0036 Não registrado Açude 

CAV-0037 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0038 Não registrado Estrada / Alteração da vegetação 

CAV-0039 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0040 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0041 Escavação Alteração da vegetação 

CAV-0042 Não registrado Não registrado 

CAV-0043 Não registrado Não registrado 

CAV-0044 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0045 Não registrado Estrada 

CAV-0048 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0049 Não registrado Não registrado 

CAV-0050 Não registrado Não registrado 

CAV-0051 Não registrado Não registrado 

CAV-0052 Não registrado Não registrado 

CAV-0053 Não registrado Não registrado 

CAV-0054 Não registrado Não registrado 

CAV-0056 Não registrado Não registrado 

CAV-0057 Não registrado Não registrado 

CAV-0058 Não registrado Não registrado 

CAV-0059 Não registrado Não registrado 

CAV-0060 Não registrado Não registrado 

CAV-0063 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0064 Não registrado Não registrado 

CAV-0065 Não registrado Não registrado 

CAV-0068 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0069 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0070 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0071 Não registrado Alteração da vegetação 

CAV-0072 Não registrado Não registrado 

 

ESTUDOS BIOESPELEOLÓGICOS 

INTRODUÇÃO 

De forma geral, o ambiente subterrâneo pode ser caracterizado por um sistema labiríntico de espaços 

mantidos na ausência de luz, temperatura constante, substrato úmido e umidade relativa do ar alta 

(Juberthie, 2000; Trajano & Bichuette, 2006). 

A topografia e extensão da cavidade têm relação direta com a zonação e topoclima formados, que 

por sua vez podem influenciar na distribuição da fauna cavernícola (Juberthie, 2000). Ocorre uma 

diminuição na amplitude de oscilação de fatores climáticos (como luminosidade, temperatura e umidade) 

à medida que regiões mais distantes de entradas (comunicação com o meio epígeo) são consideradas. 

As seguintes regiões podem ser detectadas no interior da caverna: zona de entrada (onde ocorre 

incidência direta de luz), zona de penumbra (incidência indireta de luz) e zona afótica (ausência total de 
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luminosidade). De maneira geral, quanto mais próximo o local da entrada, maior a influência de 

parâmetros climáticos da superfície (temperatura, luz, umidade). 

Como consequência da ausência de luz nas regiões afastadas da zona de entrada estão ausentes os 

organismos fotossintetizantes, o que acarreta uma escassez alimentar no meio cavernícola, filtrando a 

fauna que aí se desenvolve (Poulson & Lavoie, 2000). 

São considerados cavernícolas os organismos que passam pelo menos uma parte do seu ciclo de vida no 

ambiente subterrâneo, apresentando uma relação direta com esse meio. De acordo com a relação com o 

ambiente subterrâneo, esses podem ser agrupados em três categorias ecológico-evolutivas (Holsinger & 

Culver, 1988; Gnaspini & Hoenen, 1999). Os trogloxenos passam parte da vida em cavernas, mas 

devem retornar regularmente ao meio epígeo (superfície) para completarem seu ciclo. Os troglófilos 

possuem populações tanto no meio epígeo como no meio hipógeo (subterrâneo), que podem completar 

todo o ciclo em um ambiente ou passar de um para outro, permitindo o fluxo gênico. Os troglóbios são 

restritos ao ambiente cavernícola, onde completam todo o ciclo de vida. Podemos encontrar troglóbios 

com modificações típicas como redução dos olhos, pigmentação e metabolismo, aumento do tamanho, 

número e sensibilidade de estruturas sensoriais que não a visão, em conjunto denominadas 

troglomorfismos. Esses troglomorfismos são explicados por teorias que incluem seleção natural e/ou 

mutações neutras ocorrendo durante a evolução das espécies no ambiente subterrâneo (Culver & 

Wilkens, 2000). 

Embora o critério utilizado para a definição de troglóbios seja geográfico - ausência em outros domínios 

que não o subterrâneo - sua aplicação é difícil, particularmente em regiões tropicais, onde a fauna de 

invertebrados do meio externo é pouco conhecida. Dessa forma, usualmente utiliza-se a presença de 

características troglomórficas e comparação com parentes filogenéticos que vivem no meio externo para 

definir se um táxon é troglóbio. Entretanto, esse procedimento não garante uma classificação precisa na 

categoria troglóbio, mais uma vez pelo pouco conhecimento da fauna externa para comparação e pelo 

pouco conhecimento sobre a origem evolutiva das características exibidas, já que organismos 

criptobióticos superficiais podem apresentar modificações similares às dos troglóbios, e, que, ao 

contrário, é possível que troglóbios não apresentem troglomorfismos morfológicos evidentes. 

CARACTERÍSTICAS DAS CAVIDADES 

Algumas características das cavidades foram incorporadas à ficha de bioespeleologia e podem ser 

consultadas no Anexo III. 

As cavidades estudadas apresentaram a média de 45 m de projeção horizontal e 263 m2 de área. Na 

sua maioria, são cavernas rasas e de pequena dimensão, ocorrendo forte influência de fatores climáticos 

do meio epígeo no seu interior. Merecem destaque as cavidades CAV-0001A e CAV-0001B, que 

apresentam grandes dimensões aprofundadas na rocha, com maior isolamento do meio externo, sendo 

propícias ao estabelecimento de populações cavernícolas. 

Foi comum a presença de canalículos, especialmente nas cavidades ferríferas, que contribuem para a 

existência de uma ampla rede de espaços interconectados na rocha, permitindo o trânsito lateral e 

vertical de organismos, além de prover micro-habitats adicionais para a fauna hipógea, como já 

relatado por Ferreira (2005).  

Foi frequente a ocorrência, em regiões iluminadas próximas às entradas, de vegetação de pequeno 

porte, constituída na sua maioria por musgos, pteridófitas e ocasionalmente pequenos brotos de plantas 

vasculares (FIGURA 80). Ainda sobre a rocha na zona de entrada e avançando para regiões mais 

internas com luminosidade indireta, podem ser encontrados micro-organismos como líquens e algas 

recobrindo trechos de parede e teto, particularmente em cavidades ferríferas, devido às reentrâncias 

presentes na rocha (FIGURA 80). 
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FIGURA 80. CAVIDADE CAV-0005, COM PRESENÇA DE MUSGO E BROTOS EM ZONA DE ENTRADA (À ESQUERDA) E PAREDE DA CAVIDADE CAV-0003 

EM REGIÃO ILUMINADA, COM TRECHOS RECOBERTOS POR MICRO-ORGANISMOS (À DIREITA). 

Em relação à zonação, seis cavidades apresentaram zona de entrada (incidência luminosa direta) na 

totalidade da sua área. Zona de penumbra (incidência luminosa indireta) foi registrada em 57 

cavidades; destas, dez cavidades (18%) apresentaram também regiões com ausência total de luz (zona 

afótica): CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0007, CAV-0011, CAV-0012, CAV-0013, CAV-0014, CAV-

0020, CAV-0034 e CAV-0050. Cavidades com predomínio de zonas com luminosidade reduzida 

(penumbra escura/afótica) correspondem a CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0003, CAV-0004, CAV-

0005, CAV-0007, CAV-0009, CAV-0011, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0017, CAV-0020 e CAV-0034. 

Em 54% das cavidades foi detectada maior umidade no período úmido em relação ao período seco, a 

partir de observações de umidade dos substratos e indicativos hídricos, como gotejamento. Em algumas 

cavidades foram observados corpos d’água, como lagos e drenagem, estando presentes em ambas as 

campanhas nas cavidades CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0006, CAV-0008, CAV-0010, CAV-0012, 

CAV-0014, CAV-0020, CAV-0025, CAV-0041, CAV-0043, CAV-0049, CAV-0056, CAV-0060, CAV-

0063, CAV-0068; poças temporárias também foram frequentes. Corpos d’água podem ser locais de 

ocorrência de fauna aquática, como besouros Dytiscidae, Gyrinidae e Notonectidae, heterópteros 

Veliidae, larvas de Diptera, Ephemeroptera, Megaloptera, Odonata e Trichoptera, além de peixes e 

girinos. 

A ocorrência dos diferentes substratos orgânicos em cada cavidade, considerando os sete tipos de 

substratos orgânicos contemplados na IN n° 2 de 20/08/09, está indicada na TABELA 4 e sintetizada 

na FIGURA 81. 

TABELA 4. RECURSOS TRÓFICOS PRESENTES NAS CAVIDADES DE MORRO DO PILAR (1. PRESENÇA NA CAMPANHA SECA, 2. PRESENÇA NA 

CAMPANHA ÚMIDA, 3. PRESENÇA EM AMBAS AS CAMPANHAS). 

CAVIDADE 

Substrato orgânico 

Material 
Vegetal 

Detritos Raízes Guano Fezes 
Bolotas de 

regurgitação 
Carcaças 

CAV-01 A 3 3 3 3 1   1 

CAV-01 B 3 3 3 3 1   2 

CAV-0002 3   3         

CAV-0003 3   3 2 3     

CAV-0004 3 3 3 3 1     

CAV-0005 3   3 3 2     



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 87 

CAV-0006 3 3 3 3 1     

CAV-0007 3 3 3 3 3     

CAV-0008 3 3           

CAV-0009 3 3 3 2 3     

CAV-0010 3   3 3 1   1 

CAV-0011 3 3 3 3 3     

CAV-0012 3   3 3 1     

CAV-0013 3 3 3 3 3     

CAV-0014 3 3 3 3 3   1 

CAV-0015 3 3 3         

CAV-0016 3   3 1 3     

CAV-0017 3 3 3 3       

CAV-0018 3 3 3 1 3     

CAV-0019 3   3         

CAV-0020 2 1     1     

CAV-0021 3 3 3 3 3     

CAV-0022 3 3 3 2 1     

CAV-0024 1 1 1         

CAV-0025 3 3 1   1   1 

CAV-0026 3 3 3 3 3   3 

CAV-0028 3 3 1 2 1   2 

CAV-0029 3 3 3 2 3   3 

CAV-0030 3 3 1   2   3 

CAV-0032 3 3 3 2 2   2 

CAV-0033 3 3 3   3     

CAV-0034 3 3 3 3     3 

CAV-0035 2   3         

CAV-0036 3 1 3 2     2 

CAV-0037 1 3   3 2     

CAV-0038 3 3 3 3 1   3 

CAV-0039 3 3 3 3       

CAV-0040 3 3 2   1     

CAV-0041 3 3 3 3       

CAV-0042 3 3 3 3       

CAV-0043 3 3 3 3 2     

CAV-0044 3 3 3 2     2 

CAV-0045 3 2 3 3 1   3 

CAV-0048 3 3 3 2     2 

CAV-0049 3 3 3 2     2 

CAV-0050 3 3 3   2     

CAV-0051 2 1 3 3 3     

CAV-0052 3 3 3         

CAV-0053 1   1         

CAV-0054 3 2 3       2 

CAV-0056 3   3   2     
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CAV-0057 3 3 3 2 1   2 

CAV-0058 1 3 1   3     

CAV-0059 2   3         

CAV-0060 3 3 3   2     

CAV-0063 3 3 3   3     

CAV-0064 3 2 3   1   3 

CAV-0065 3 3 3   1     

CAV-0068 3 3 3 2 2   2 

CAV-0069 3 3 3   2     

CAV-0070 3 3 3 2       

CAV-0071 2   3         

CAV-0072 3 3 3         

 

FIGURA 81. PROPORÇÃO DE CAVIDADES COM PRESENÇA DOS DIFERENTES TIPOS DE SUBSTRATOS ORGÂNICOS. 

O substrato orgânico mais frequente, registrado em todas as cavidades, corresponde ao material 

vegetal, constituído pela vegetação de pequeno porte já mencionada, além de detrito e folhiço, que 

aportam através das entradas com a gravidade, vento e a água, e encontrado principalmente próximo 

à entrada (FIGURA 82). Drenagens e enxurradas em períodos de chuva podem carrear material para 

regiões mais internas, como observado nas cavidades CAV-0001A, CAV-0001B e CAV-0020 (FIGURA 

82). Presença de detrito foi registrada em 81% das cavidades (FIGURA 83). Considerando as 

cavidades CAV-0001A e CAV-0001B, a drenagem contribui de forma acentuada para a presença 

significativa de material vegetal e detrito no seu interior, que influenciam no estabelecimento de 

populações cavernícolas, incluindo troglóbios que utilizam esse substrato e recurso trófico.  

Junto ao folhiço em regiões de entrada foram registrados exemplares de algumas espécies, como 

aranha Scytodes sp.1, besouros Pselaphinae sp.3 e Coleoptera sp.2, colêmbolo Paronellidae sp.1, 

dípteros Ceratopogonidae, Chamaemyiidae, Dolichopodidae, Limoniidae, Manotidae e Muscidae, 

formigas Hypoponera sp.2, micro-lepidóptero Tineoidea sp.3, ácaro Bdellidae sp.1, jovens de 

psocópteros e Triplocania sp.2, quilópodo Criptops sp.1, tisanóptero Phlaeothripidae sp.1 e Trichoptera 

sp.2. Já aranhas Masteria sp.1, Theotima sp.1, Thymoites sp.1, opiliões Pachylinae sp.2, ácaros 
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Laelapidae sp.2 e Macronyssidae sp.1, diplópodos Pseudonannolene spp., formigas Heteropoponera sp.1, 

pseudo-escorpião Spelaeochernes sp.1 e isópodo Platyarthridae sp.1 foram encontradas em material 

vegetal e detrito localizado em regiões menos iluminadas (zona de penumbra escura ou afótica). 

 

  

FIGURA 82. MATERIAL VEGETAL NA ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0010, CONSTITUÍDO PRINCIPALMENTE POR FOLHIÇO (À ESQUERDA); MATERIAL 

VEGETAL NO INTERIOR DA CAVIDADE CAV-0001A, ONDE PODEM SER OBSERVADOS TRONCO, FOLHAS E GALHOS, CARREADOS PARA O INTERIOR 

POR DRENAGEM (À DIREITA). 

   

FIGURA 83. DETRITO NA PAREDE DA CAVIDADE CAV-0004 (À ESQUERDA) E NO PISO DA CAVIDADE CAV-0007 (À DIREITA). 

Raízes foram encontradas em 95% das cavidades, na sua maioria registrada a partir de feixes 

milimétricos sub-superficiais ao piso. Sistemas superficiais de raízes foram registrados nas cavidades 

CAV-0006, CAV-0009 (FIGURA 84), CAV-0021, CAV-0032, CAV-0041, CAV-0043, CAV-0060, CAV-

0063 e CAV-0064. Junto a raízes foram registrados jovens de homópteros Cixiidae, aranhas 

Araneidae, Theridiidae e Theridiosomatidae, dípteros Tipulinae e Chaoboridae, e jovens de grilos 

Phalangopsidae. 
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FIGURA 84. SISTEMA SUPERFICIAL DE RAÍZES NA CAVIDADE CAV-0009. 

Informações sobre presença e tipos de guano, fezes de vertebrado não voador e carcaças estão 

sintetizadas no Quadro 6. Guano de morcego foi registrado ao menos em uma campanha em 60% das 

cavidades; a maioria das observações corresponde a guano de morcegos com dieta hematófaga (39% 

dos registros; FIGURA 85), ocorrendo também registro de guano de morcego com dieta insetívora (20%; 

FIGURA 85), frugívora (18%) e carnívora (6%); em algumas ocasiões não foi possível determinar a 

dieta, especialmente em focos antigos e exauridos (17%). 

Focos de fezes de vertebrados não voadores foram registrados em 65% das cavidades, com 

predomínio de fezes de insetívoro (54% dos registros; FIGURA 86), na sua maioria originada de anuros 

que ocupam as cavidades. Bolotas de regurgitação não foram observadas nas cavidades. Carcaças 

foram registradas em 33% das cavidades, sendo observadas carcaças de morcego (FIGURA 86), 

roedor, grilo, diplópodo, aranha e invertebrados em geral. 

QUADRO 6. TIPOS DE GUANO, FEZES E CARCAÇAS OBSERVADOS NAS CAVIDADES DE MORRO DO PILAR (S - PERÍODO SECO; U – PERÍODO 

ÚMIDO). 

cavidade 
guano fezes carcaça 

S U S U S U 

CAV-0001A 
hematófago 

indeterminado 
hematófago 

carnívoro 
insetívoro - morcego - 

CAV-0001B hematófago 
hematófago 

carnívoro 
frugívoro 

indeterminado - - roedor 

CAV-0002 - - - - - - 

CAV-0003 - insetívoro insetívoro insetívoro - - 

CAV-0004 
hematófago 

carnívoro 
hematófago indeterminado - - - 

CAV-0005 hematófago hematófago - insetívoro - - 

CAV-0006 hematófago hematófago insetívoro - - - 

CAV-0007 
hematófago 

indeterminado 
hematófago 

indeterminado 
indeterminado - - - 

CAV-0008 - - - - - - 

CAV-0009 - carnívoro indeterminado insetívoro - - 

CAV-0010 indeterminado indeterminado insetívoro - diplópodo - 

CAV-0011 hematófago hematófago 
insetívoro 

indeterminado 
indeterminado - - 
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CAV-0012 
hematófago 

indeterminado 
hematófago 

insetívoro 
indeterminado 

- - - 

CAV-0013 indeterminado indeterminado insetívoro indeterminado - - 

CAV-0014 hematófago hematófago insetívoro insetívoro grilo   

CAV-0015 - - - - - - 

CAV-0016 indeterminado - insetívoro insetívoro - - 

CAV-0017 insetívoro insetívoro - - - - 

CAV-0018 insetívoro - insetívoro insetívoro - - 

CAV-0019 - - - - - - 

CAV-0020 - - carnívoro - - - 

CAV-0021 hematófago 
hematófago 

indeterminado 
indeterminado 

herbívoro 
insetívoro - - 

CAV-0022 - hematófago insetívoro - - - 

CAV-0024 - - - - - - 

CAV-0025 - - 
insetívoro 
frugívoro 

- invertebrados - 

CAV-0026 insetívoro insetívoro indeterminado herbívoro Besouro aranha 

CAV-0028 - insetívoro insetívoro - - aranha 

CAV-0029 - hematófago 
frugívoro 

indeterminado 
indeterminado invertebrados aranha 

CAV-0030 - - - frugívoro lepidóptera aranha 

CAV-0032 - 
hematófago 

insetívoro 
frugívoro 

- insetívoro - invertebrado 

CAV-0033 - - insetívoro indeterminado - - 

CAV-0034 hematófago 
hematófago 

carnívoro 
indeterminado 

- - ave invertebrado 

CAV-0035 - - - - - - 

CAV-0036 - frugívoro - - - aranha 

CAV-0037 insetívoro insetívoro - insetívoro - - 

CAV-0038 hamtófago 
hematófago 

insetívoro 
frugívoro 

indeterminado - invertebrado invertebrado 

CAV-0039 
hematófago 

frugívoro 
hematófago - - - - 

CAV-0040 - - indeterminado - - - 

CAV-0041 hematófago 
hematófago 

frugívoro 
- - - - 

CAV-0042 insetívoro frugívoro - - - - 

CAV-0043 indeterminado frugívoro - frugívoro - - 

CAV-0044 - frugívoro - - - 
besouro 
aranha 

invertebrado 

CAV-0045 
insetívoro 
frugívoro 

frugívoro insetívoro - invertebrado aranha 

CAV-0048 - insetívoro - - - invertebrado 

CAV-0049 - frugívoro - - - invertebrado 

CAV-0050 - - - insetívoro - - 
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CAV-0051 
hematófago 

insetívoro 
frugívoro 

hematófago 
insetívoro 
frugívoro 

insetívoro 
carnívoro 

carnívoro - - 

CAV-0052 - - - - - - 

CAV-0053 - - - - - - 

CAV-0054 - - - - - invertebrado 

CAV-0056 - - - insetívoro - - 

CAV-0057 - 
insetívoro 
frugívoro 

indeterminado - - invertebrado 

CAV-0058 - - insetívoro carnívoro - - 

CAV-0059 - - - - - - 

CAV-0060 - - - insetívoro - - 

CAV-0063 - - insetívoro insetívoro - - 

CAV-0064 - - insetívoro - Heteroptera 
aranha 
besouro 

CAV-0065 - - insetívoro - - - 

CAV-0068 indeterminado - indeterminado - aranha - 

CAV-0069 - - indeterminado - - - 

CAV-0070 indeterminado - - - - - 

CAV-0071 - - - - - - 

CAV-0072 - - - - - - 

 

   

FIGURA 85. MANCHA DE GUANO HEMATÓFAGO NA CAVIDADE CAV-0012 (À ESQUERDA) E DETALHE DE GUANO DE MORCEGO INSETÍVORO NA 

CAVIDADE CAV-0017, COM RESTOS DE INSETOS (À DIREITA). 
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FIGURA 86. FEZES DE VERTEBRADO NÃO VOADOR INSETÍVORO (À ESQUERDA) E CARCAÇA DE MORCEGO (À DIREITA), AMBOS NA CAVIDADE CAV-

0001A. 

No presente estudo, organismos encontrados ocasionalmente em fezes não exauridas de mamífero não 

voador compreenderam espécimes de aranhas Ctenidae e Salticidae, larvas de besouro Lampyridae, 

colêmbolos Paronellidae sp.1, Trogolaphysa sp.2, Entomobryidae sp.1, Pseudosinella sp.2, larvas de 

dípteros e adultos de Phoridae e Muscidae, minhocas Haplotaxida sp.2, himenópteros Tenthredinidae, 

larvas de Lepidoptera, ninfas de grilos Phalangopsidae, diplópodos Cryptodesmidae sp.1 e 

Paradoxomatidae sp.1, pseudo-escorpiões Spelaeochernes sp.1 e psocópteros Liposcelis sp.1, nenhuma 

das espécies registradas exclusivamente neste tipo de substrato.  

Em relação ao guano de morcego, foram registrados espécimes de aranhas Ochyroceratidae (Speocera 

sp.1, Theotima sp.1), jovens de Ctenidae, larvas de besouros Lampyridae e Carabidae, adultos de 

Leiodidae sp.1, Aleocharinae sp.6 e Carabidae sp.1, colêmbolos Paronellidae sp.1, Trogolaphysa sp.2, 

Entomobryidae sp.1, Pseudosinella sp.2, dípteros adultos de Drosophilidae, Empididae, Muscidae, 

Phoridae e larvas de Muscidae, Ephydidae e Psychodidae, minhocas Haplotaxida sp.3, jovens de 

hemíptero Reduviinae, formigas Solenopsis sp.1 e Atta sp.1, isópodo Platyarthridae sp.1, cupins 

Nasutitermes sp.1, mariposa Noctuoidea sp.5, ácaros Macronyssiidae sp.1, Laelapidae sp.1 e Uropodina 

sp.1, Trombidiformes sp.1 e Trombidiformes sp.2, e pseudo-escorpiões Spelaeochernes sp.1. Destes, 

exemplares de Haplotaxida sp.3 foi inventariado apenas nesse substrato. Em corpos d’água com guano 

foram observadas larvas diversas de dípteros (Chironomidae, Culicidae e Muscidae). 

FAUNA 

Foram registradas ao menos 688 espécies de invertebrados e vertebrados nos levantamentos faunísticos 

efetuados para o presente projeto; os registros estão indicados no Anexo IV. A maioria foi amostrada a 

partir de poucos indivíduos, na maioria dos casos apenas um exemplar. 

A FIGURA 87 indica o número de espécies identificadas para os principais grupos taxonômicos 

considerando as duas campanhas de campo. Os grupos mais diversificados correspondem às ordens 

Coleoptera, Diptera, Hymenoptera e Araneae todos com mais de 70 espécies inventariadas. A maior 

riqueza foi registrada para a ordem Coleoptera, com 120 espécies.  
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FIGURA 87. NÚMERO DE ESPÉCIES REGISTRADO POR GRUPO TAXONÔMICO. 

Considerando os aracnídeos, Acari foi representado por 51 táxons, sendo os mais frequentes 

Rhagidiidae sp.1 (11% das cavidades), Veigaiidae sp.1 (10%), Macronyssiidae sp.1 e Trombidiformes 

sp.1 e Trombidiformes sp.6 (8%). Foram registrados exemplares de dois gêneros de carrapatos, 

Ornithodorus (três cavidades) e Amblyomma, o último mais frequente, com espécimes encontrados em 14 

cavidades (22%). 

A diversidade de aranhas, organismos predadores, foi grande: foram registradas 80 espécies inseridas 

em 30 famílias. A família mais diversificada foi Theridiidae, com 14 espécies. As famílias com maior 

frequência de registro correspondem a: Ctenidae (registro em 81% das cavidades, adultos de 

Enoploctenus sp.1 foram encontrados em 35% das cavidades), Ochyroceratidae (exemplares registrados 

em 40% das cavidades, com a espécie mais frequente correspondendo a Ochyrocera ibitipoca, em 13% 

das cavidades), Pholcidae (48% das cavidades, sendo Mesabolivar brasiliensis a mais frequente, 

encontrada em 22% das cavidades), Sicariidae (62% das cavidades, representada pelo gênero 

Loxosceles, FIGURA 88), Theridiidae (exemplares encontrados em 75% das cavidades; adultos de 

Achaearana sp.1 foram registrados em 37% das cavidades) e Theridiosomatidae (44% das cavidades; 
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adultos de Plato sp.1 registrados em 16% das cavidades). Outra espécie frequente corresponde a 

Nesticella murici (família Nesticidae; 24% das cavidades; FIGURA 88). Ressalta-se que exemplares dos 

gêneros Enoploctenus, Isoctenus, Loxosceles, Mesabolivar e Plato são comuns no meio subterrâneo (Pinto-

da-Rocha, 1995, Trajano & Bichuette, 2009). A maioria das aranhas dos grupos citados pode ser 

considerada trogófila, embora a pequena extensão de muitas grutas e/ou a variação na 

disponibilidade de recursos tróficos possa ocasionar a saída de indivíduos para alimentação no meio 

epígeo (trogloxenos), especialmente considerando as aranhas de maior porte e mobilidade, como 

Ctenidae. 

   

FIGURA 88. ARANHA NESTICELLA MURICI (NESTICIDAE) NA CAVIDADE CAV-0021 (À ESQUERDA) E LOXOSCELES SP. (SICARIIDAE) NA CAVIDADE CAV-0011 

(À DIREITA). 

Durante o campo, aranhas de diferentes grupos foram observadas em período reprodutivo, com 

ootecas: Ctenidae (registro de 29 ootecas no período seco e 16 no úmido; FIGURA 89), Pholcidae (três 

registros no período seco e oito no úmido), Theridiosomatidae (registro em ambas as campanhas, 

principalmente em cavidades com água, como CAV-0014; FIGURA 89) e Theridiidae (13 registros no 

período seco e nove no período úmido); adicionalmente, uma aranha Sicariidae foi registrada com 

ooteca no período úmido. Em oito ocasiões foram observadas aranhas (na sua maioria, Ctenidae) se 

alimentando, sendo os itens predados: grilos (5), vespa (1), aranha (1), díptera (1) e formiga (1). 

   

FIGURA 89. ARANHA ENOPLOCTENUS SP. (CTENIDAE) GUARDANDO OOTECA NA CAVIDADE CAV-0014 (À ESQUERDA) E OOTECAS DE PLATO SP. 

(THERIDIOSOMATIDAE) NA CAVIDADE CAV-0001A (À DIREITA). 

Dentre os opiliões (ordem Opiliones), foram registradas 12 espécies, sendo mais frequente Mitogoniela 

indistincta (Gonyleptidae), com adultos registrados em 38% das cavidades, seguida por Gonyleptidae 
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sp.1 (22%); possivelmente correspondem a trogloxenos. Ocorreram os seguintes registros de opiliões 

Gonyleptidae guardando ovos: na campanha seca nas cavidades CAV-0010, CAV-0020 (FIGURA 90), 

CAV-0030, CAV-0032 (quatro exemplares), CAV-0034 (dois exemplares), CAV-0044 (quatro 

exemplares), CAV-0050, CAV-0051(um exemplar com ovos e outro com filhotes), CAV-0053 (dois 

exemplares), CAV-0059 (um exemplar com filhotes e um com ovos), CAV-0060 (dois exemplares com 

filhotes; FIGURA 90), e na campanha úmida na cavidade CAV-0006, CAV-0042, CAV-0060. 

  

FIGURA 90. OPILIÃO MITOGONIELLA INDISTINCTA (GONYLEPTIDAE) CUIDANDO DE OVOS NA CAVIDADE CAV-0020 (À ESQUERDA) E COM FILHOTES NA 

CAVIDADE CAV-0060 (À DIREITA).  

Um exemplar imaturo da ordem Palpigradi foi registrado na zona de entrada de apenas uma 

cavidade. A ordem Pseudoscorpiones foi representada pelos gêneros Spelaeochernes (Chernetidae; mais 

frequente, com registro em 32% das cavidades) e Pseudochthonius (Chthoniidae), ambos os gêneros 

comuns em cavidades de outras regiões do país (Mahnert, 2001), além de exemplares das famílias 

Cheiridiidae, Olpiidae e Tridenchthoniidae. Foi observado um exemplar de pseudo-escorpião 

Spelaeochernes sp.1 predando cupim na cavidade CAV-0004 e uma fêmea em casulo de reprodução na 

campanha seca na cavidade CAV-0007 (FIGURA 91). Três exemplares de escorpião amarelo foram 

registrados em cavidades distintas. 

 

FIGURA 91. PSEUDO-ESCORPIÃO SPELAEOCHERNES SP.1 (CHERNETIDAE) NA CAVIDADE CAV-0007. 

Dentre os insetos, a ordem Archaeognatha foi representada por um exemplar coletado na cavidade 

CAV-0042. Baratas (ordem Blattaria), onívoras, são representantes típicos da fauna de cavernas 

tropicais (Gnaspini, 2012). No presente estudo, foram registradas em 43% das cavidades e 

representadas na sua maioria por jovens, sendo inventariados adultos de 13 espécies. A família 

Blattellidae foi a mais diversificada, com oito espécies registradas.  
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Coleoptera corresponde à ordem que apresentou maior diversidade, com 120 espécies identificadas. A 

família mais representativa foi Staphylinidae, com 46 espécies, das quais 21 pertencem à subfamília 

Pselaphinae, seguida por Carabidae, com 13 espécies; ambas as famílias são comuns no meio 

subterrâneo (Pinto-da-Rocha, 1995). As espécies mais frequentes foram Pselaphinae sp.1 (registrada em 

24% das cavidades; FIGURA 92) e Leiodidae sp.1 (inventariada em 13% das cavidades). Larvas de 

Lampyridae também foram frequentes (35% das cavidades). 

 

FIGURA 92. EXEMPLAR EM ÁLCOOL DE PSELAPHINAE SP.1. 

Para a ordem Collembola foram registrados exemplares de 19 espécies pertencentes a seis famílias, 

sendo Entomobryidae a mais diversificada (cinco espécies) e a espécie Paronellidae sp.1 a que 

apresentou maior frequência de registro (44% das cavidades), seguida por Trogolaphysa sp.2 (25%) e 

Pseudosinella sp.1 (17% cada). Para a ordem Dermaptera foram registrados exemplares de duas 

morfoespécies, e para a ordem Diplura, dois exemplares da família Projapygidae em zona de entrada 

de duas cavidades. 

A ordem Diptera foi um grupo diversificado dentro dos insetos, sendo identificadas ao menos 104 

espécies pertencentes a 30 famílias. Larvas de Neoditomyia sp. (família Mycetophilidae) foram bem 

distribuídas (59% das cavidades) e encontradas no teto junto a fios com substância aderente que 

constroem para captura de presas (FIGURA 93); na cavidade CAV-0014 foi observada uma pequena 

mosca presa nos fios. As larvas são comuns em cavernas no país (Trajano & Bichuette, 2009). 

Representantes da ordem Ephemeroptera foram pouco frequentes (exemplares registrados em quatro 

cavidades). 

Considerando a ordem Hemiptera, foram registradas 35 espécies inseridas em 19 famílias. Dentro do 

grupo dos homópteros (subordem Auchenorrhyncha) foram mais frequentes exemplares da família 

Cixiidae (14% das cavidades), na sua maioria representada por jovens, comuns em piso com raízes; 

exemplares dessa família, com hábito fitófago, são frequentes em cavidades rasas com raízes, como na 

Serra da Bodoquena (Trajano & Bichuette, 2009). Na subordem Heteroptera, foram frequentes 

exemplares jovens da subfamília Reduviinae, registrados em 67% das cavidades e da ordem Veliidae, 

registrados em 22% das cavidades. A maioria das ninfas de Reduviinae foi registrada no piso, e uma 

camada de sedimento geralmente foi observada sobre seu corpo, com provável função de camuflagem 

contra predadores e para facilitar a aproximação de presas; uma ninfa de Reduviinae foi observada 

predando um himenóptero na cavidade CAV-0011 (FIGURA 93). 
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FIGURA 93. À ESQUERDA, LARVA DE NEODITOMYIA SP. E FIOS QUE CONSTRÓI PARA CAPTURA DE PRESAS (CAV-0001A); À DIREITA, EXEMPLAR JOVEM 

DE REDUVIINAE PREDANDO PEQUENA VESPA NA CAVIDADE CAV-0011. 

A ordem Hymenoptera foi representada na sua maioria pelas formigas, que tiveram 60 espécies 

inventariadas, sendo o gênero Pheidole o mais diversificado (dez espécies) e as espécies Atta sp.1 

(FIGURA 94), Brachymyrmex sp.1 e Pheidole pubiventris as mais frequentes, com ocorrência em 13% das 

cavidades estudadas cada uma. A superficialidade apresentada pelas cavidades, bem como sua 

pequena extensão favorecem a ocupação por formigas, que a utilizam para forrageio ou mesmo 

nidificação. Gnaspini & Trajano (1994) citam que formigas podem apresentar diversidade alta em 

cavidades superficiais, dentre elas formigas dos gêneros Solenopsis, Pachycondyla e Hypopponera. Além 

de Formicidae, foram inventariadas mais 29 espécies de Hymenoptera pertencentes a 12 famílias, todas 

com baixa frequência de ocorrência. Outro grupo de insetos sociais inventariados no interior das 

cavidades corresponde aos cupins (Isoptera), com sete espécies registradas, das quais Nasutitermes sp.1 

foi a mais frequente, com ocorrência em 49% das cavidades (FIGURA 94). 

   

FIGURA 94. FORMIGA ATTA SP.1 CARREGANDO GUANO DE MORCEGO (À ESQUERDA) E CUPINS NASUTITERMES SP.1 NA CAVIDADE CAV-0014 (À 

DIREITA). 

A ordem Lepidoptera, com 36 morfoespécies identificadas, foi diversificada e comum em regiões 

próximas às aberturas, sendo representados na sua maioria pelas superfamílias Noctuoidea e 

Tineoidea, comuns em cavidades do país (Pinto-da-Rocha, 1995). Noctuoidea sp.3 (FIGURA 95), a 

morfoespécie mais frequente, ocorreu em 48% das cavidades ao menos em uma das campanhas, 

seguida por Noctuoidea sp.1 (FIGURA 95), inventariada em 27% das cavidades. 
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FIGURA 95. MARIPOSAS NOCTUOIDEA SP.3 NA CAVIDADE CAV-0036 (À ESQUERDA) E NOCTUOIDEA SP.1 NA CAVIDADE CAV-0014 (À DIREITA). 

Larvas da ordem Megaloptera foram registradas em duas cavernas. Jovens da família Myrmeleontidae 

(ordem Neuroptera) ocorreram em 21% das cavidades, sendo encontrados geralmente no piso da 

entrada das cavidades, onde constroem um pequeno funil no sedimento para captura de presas. Jovens 

da ordem Odonata, aquáticos, foram registrados em cinco cavidades. Relacionado à ordem Orthoptera, 

com 12 espécies amostradas, foram frequentes grilos da família Phalangopsidae, registrados 

principalmente a partir de jovens, sendo identificados os gêneros Endecous e Eidmanacris (FIGURA 96), 

comuns em cavidades no país (Pinto-da-Rocha, 1995; Trajano & Bichuette, 2009). Foram registradas três 

espécies da ordem Phasmatodea. Registro de exemplares da ordem Plecoptera ocorreu em três 

cavidades, sendo representada por jovens da família Perlidae. 

   

FIGURA 96. GRILOS ENDECOUS SP. NA CAVIDADE CAV-0013 (MACHO, À ESQUERDA) E EIDMANACRIS SP., NA CAVIDADE CAV-0014 (FÊMEA, À DIREITA). 

A ordem Psocoptera foi representada principalmente por imaturos em regiões com incidência direta de 

luz. Foram registradas 21 espécies pertencentes a cinco famílias; as espécies mais frequentes foram 

Nepticulomima sp.1 e Triplocania sp.2, registradas ao menos em uma campanha em 22% das cavidades. 

Pulgas (ordem Siphonaptera) foram representadas por dois exemplares de diferentes espécies em 

diferentes cavidades. Exemplares da ordem Thysanoptera foram pouco frequentes (duas espécies em 

uma cavidade cada). Exemplares da ordem Thysanura foram registrados em duas cavidades em zona 

de entrada. Ao menos oito espécies da ordem Trichoptera foram registradas, com adultos identificados 

em uma cavidade cada; larvas, aquáticas, ocorreram em oito cavidades. 
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Considerando os miriápodos, Chilopoda (predadores) foram representados por seis espécies 

pertencentes a três famílias, apenas um exemplar para cada espécie, com exceção de Schendylops sp.1, 

com dois exemplares, coletados em cavidades distintas. Para Diplopoda (detritívoros), foram registradas 

sete espécies inseridas em cinco famílias, sendo frequentes exemplares do gênero Pseudonannolene 

(30% das cavidades; FIGURA 97), representado por três espécies; o gênero apresenta espécies 

troglófilas distribuídas em cavidades de diferentes regiões do país (Trajano & Bichuette, 2009). 

Symphyla foi representado por Hanseniella sp.1, com exemplares registrados em duas cavidades. 

 

FIGURA 97. DIPLOPODA PSEUDONANNOLENE SP. NA CAVIDADE CAV-0014. 

Foram inventariadas duas espécies da ordem Isopoda (Crustacea), sendo mais frequentes exemplares 

de Platyarthridae sp.1, com ocorrência em 21% das cavidades. Foram registradas três espécies pouco 

frequentes de moluscos Gastropoda, duas delas pertencentes ao gênero Happia. Anelídeos 

apresentaram maior ocorrência no período úmido, sendo identificadas quatro morfoespécies do grupo. 

Adicionalmente, dois exemplares de planária (família Dugesiidae) e um de nematóide foram registrados 

no inventário. 

Considerando vertebrados, foram registradas dez espécies de anuros nos gêneros Aplastodiscus, 

Bokermannohyla, Hylodes, Leptodactylus, Physalaemus, Rhinella e Thoropa. Thoropa cf. miliares (FIGURA 

98) apresentou maior frequência de ocorrência, sendo registrada em 38% das cavidades ao menos em 

uma das campanhas. Peixes foram representados por bagres (cavidades CAV-0001A e CAV-0001B no 

período seco) e cascudos (cavidade CAV-0001B no período úmido). Uma cobra (Erythrolampus 

poecilogyrus; FIGURA 98) foi registrada no período úmido, em zona iluminada da cavidade CAV-0005. 

Lagartos do gênero Tropidurus foram registrados nas cavidades CAV-0036 (FIGURA 99) e CAV-0064, 

um exemplar em cada. Um urubu foi visualizado na cavidade CAV-0021 no período seco, e dois ovos 

foram registrados no interior da cavidade, indicando ocorrência de nidificação. Ninhos abandonados de 

aves foram registrados nas cavidades CAV-0005, CAV-0013 e CAV-0021. Na cavidade CAV-0025 foi 

registrado um ninho com ovo na campanha seca; na cavidade CAV-0068 foi avistado o mesmo ninho 

nas duas campanhas, sendo que na campanha seca foram encontrados dois ovos no seu interior (FIGURA 

99). 
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FIGURA 98. ANURO THOROPA CF. MILIARES REGISTRADO NA CAVIDADE CAV-0022 (À ESQUERDA) E COBRA ERYTHROLAMPUS POECILOGYRUS NA CAVIDADE 

CAV-0005 (À DIREITA). 

  

FIGURA 99. LAGARTO TROPIDURUS CF. TORQUATUS NA CAVIDADE CAV-0036 (À ESQUERDA) E NINHO DE AVE COM OVOS NA CAVIDADE CAV-0068 (À 

DIREITA). 

Considerando os mamíferos, um roedor foi visualizado na cavidade CAV-0045, e um ninho abandonado 

do grupo foi registrado na campanha seca na cavidade CAV-0072. Morcegos (ordem Chiroptera) 

foram pouco abundantes e frequentes nas cavidades, sendo registradas nove espécies. Os morcegos 

hematófagos foram representados por Desmodus rotundus, registrados em 8% das cavidades, e Dyphylla 

ecaudata (FIGURA 100), mais frequentes, registrados ao menos em uma campanha em 17% das 

cavidades estudadas; os últimos também apresentaram a população mais numerosa de quirópteros 

observada: foram registrados cerca de 50 indivíduos em uma campanha na cavidade CAV-0021. 

Morcegos com dieta insetívora foram representados por exemplares dos gêneros Micronycteris (seis 

cavidades), Mimon bennettii (FIGURA 100; quatro cavidades), Glossophaga soricina (seis cavidades; 

(FIGURA 101) e Peropteryx (duas cavidades). Morcego com dieta carnívora compreende Chrotopterus 

auritus, com exemplares observados em três cavidades. Morcegos com dieta frugívora compreendem 

Carollia perspicillata, registrados em oito cavidades; duas fêmeas da espécie foram observadas com 

filhotes na CAV-0045, campanha úmida (FIGURA 101). Na maioria dos casos, morcegos foram 

observados apenas em uma das campanhas de campo. Registro de um mesmo táxon em ambas as 

campanhas incluem: Desmodus rotundus (CAV-0001A e CAV-0001B), Dyphylla ecaudata (CAV-0006, 

CAV-0021 e CAV-0034), Desmodontinae (CAV-0012) e Micronycteris sp. (CAV-0026); podem ser 

consideradas como possibilidade para essa recorrência as cavidades CAV-0017 (Mimon bennettii/ 

Chiroptera; guano insetívoro observado em ambas as campanhas) e CAV-0045 (registro de 

Phyllostomidae/Carollia perspicillata; guano de morcego frugívoro observado em ambas as campanhas). 
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FIGURA 100. MORCEGOS DYPHYLLA ECAUDATA (PHYLLOSTOMIDAE) NA CAVIDADE CAV-0006 (À ESQUERDA) E MIMON BENNETTII (PHYLLOSTOMIDAE) NA 

CAVIDADE CAV-0021 (À DIREITA). 

 

  

FIGURA 101. MORCEGOS GLOSSOPHAGA SORICINA (PHYLLOSTOMIDAE) NA CAVIDADE CAV-0029 (À ESQUERDA) E FÊMEA DE CAROLLIA PERSPICILLATA 

(PHYLLOSTOMIDAE) COM FILHOTE NA CAVIDADE CAV-0045 (À DIREITA). 

A fauna inventariada mostrou-se diversificada e compreende organismos pertencentes a distintos grupos. 

Muitos correspondem a organismos que se inserem em grupos esperados em meios subterrâneos, quando 

considerados grupos taxonômicos mais abrangentes (ordem, família e, em alguns casos, gêneros; Pinto-

da-Rocha, 1995; Trajano & Bichuette, 2006, 2009). A comunidade cavernícola estudada apresenta 

peculiaridades regionais, tendo em vista a especificidade de comunidades epígeas da região que 

fornecem os elementos que colonizam o ambiente subterrâneo. 

De uma maneira geral, a ausência de especialistas para muitos grupos dificulta e adia o estudo 

taxonômico de seus representantes. Muitos organismos foram coletados em estágio juvenil, o que 

dificulta sua identificação e, muitas vezes, inviabiliza correlações com os adultos amostrados no mesmo 

estudo. 

Considerando os táxons correspondentes a adultos morfotipados, 57% foram amostrados em apenas 

uma cavidade (FIGURA 102). Dentre esses (e isso não exclui outros que foram amostrados em mais de 
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uma cavidade) estão acidentais, que ocorrem ocasionalmente nas cavidades como extensão do seu 

habitat. Como mencionado, a diversidade de acidentais potenciais é igual à diversidade total de 

organismos epígeos da região (Trajano & Bichuette, 2006), especialmente quando áreas de zona de 

entrada são consideradas. Entretanto, embora não seja considerado organismo cavernícola, sua 

presença nas cavidades é importante no ecossistema, nas interações com organismos cavernícolas. 

 

 

FIGURA 102. PORCENTAGEM DE ESPÉCIES EM RELAÇÃO À QUANTIDADE DE CAVERNAS EM QUE FORAM REGISTRADAS. 

 

Do total dos táxons com adultos morfotipados, cerca de 3% foram inventariados em mais de 12 

cavidades (mais de 20%), dentre eles: aranhas Enoploctenus sp.1, Mesabolivar brasiliensis, Nesticella 

murici, Loxosceles sp.1 e Achaearanea sp.1, opiliões Gonyleptidae sp.1 e Mitogoniella indistincta, pseudo-

escorpiões Spelaeochernes sp.1, besouros Pselaphinae sp.1, colêmbolos Paronellidae sp.1 e Trogolaphysa 

sp.2, cupins Nasutitermes sp.1, lepidópteros Noctuoidea sp.1 e Noctuoidea sp3, grilos Eidmanacris sp.1, 

psocópteros Triplocania sp.2 e Nepticulomina sp.1, isópodos Platyarthridae sp.1 e anuros Thoropa cf. 

miliares. Jovens de Ctenidae e Reduviinae, e larvas de Neoditomyia também foram frequentes e 

registrados em mais de metade das cavidades. Muitos dos táxons citados são comuns em cavernas de 

diversas regiões do país (Pinto-da-Rocha, 1995; Mahnert 2001, Trajano & Bichuette, 2009). Sua 

condição ecológica, se trogloxeno ou troglófilo, especialmente para macro-invertebrados, pode variar 

de acordo com a disponibilidade de alimento no interior das cavidades, lembrando que essa 

disponibilidade pode ser ocasional ou mesmo imprevisível, como a deposição de fezes de morcegos e 

outros mamíferos. 

Foram coletados representantes de dez táxons troglomórficos com indicativos de possuírem 

especializações ao meio subterrâneo, correspondendo a 1,5% da riqueza obtida para as cavidades da 

área (Quadro 7). Dois táxons correspondem a Araneae: exemplares de Ochyroceratidae sp.2 foram 

registrados nas cavidades MP-01A e MP-01B, uma ninfa na cavidade CAV-0051, e apresentam 

redução pigmentar e alongamento de apêndices (FIGURA 103); o exemplar de Anapistula sp.1 foi 

registrado apenas na cavidade CAV-0007 e apresenta redução ocular e pigmentar (FIGURA 104); 

além da baixa frequência de registro, até o momento não foram registrados em outras localidades fora 

da área de estudo. Dois opiliões troglomórficos foram registrados: Pachylinae sp.2 (alongamento de 

apêndices e redução pigmentar; FIGURA 105), inventariados apenas nas cavidades CAV-0001A e 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a 36

m
o

rf
o

es
p

éc
ie

s 
(%

)

frequencia de ocorrência



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 104 

CAV-0001B, e Spinopilar (redução ocular; FIGURA 106), um exemplar jovem registrado na cavidade 

CAV-0042. Outro aracnídeo troglomórfico corresponde ao pseudo-escorpião Pseudochthonius sp.2 

(redução ocular; FIGURA 107), com exemplares registrados nas cavidades CAV-0005, CAV-0013, 

CAV-0014, CAV-0017, CAV-0034 e CAV-0043. Um exemplar de quilópodo troglomórfico (Cryptops 

sp.2) foi registrado na cavidade CAV-0001A, e apresenta redução pigmentar e alongamento de 

apêndices (FIGURA 108). Uma espécie de besouro troglomórfico pertencente à família Staphylinidae: 

(Pselaphinae sp.5) foi registrado nas cavidades CAV-0001A e CAV-0018 e apresenta redução ocular e 

alongamento de apêndices (FIGURA 109). Duas morfoespécies de Collembola com troglomorfismos 

indicando possível isolamento no meio subterrâneo (redução de olhos e pigmentação) foram registradas: 

Pseudosinella sp.1 e Trogolaphysa sp.2, sendo frequentes em cavidades da área (11 e 16 cavidades de 

registro, respectivamente), assim como o isópodo troglomórfico Platyarthridae sp.1 (redução ocular, 

pigmentar e alongamento de apêndices; FIGURA 111; 13 cavidades). A maioria dos espécimes 

troglomórficos foi registrada em regiões de luminosidade reduzida (afótica ou penumbra escura). 

QUADRO 7. TÁXONS TROGLOMÓRFICOS POTENCIAIS TROGLÓBIOS. 

Táxon 
Cavidades 

ordem família morfoespécie 

Araneae 
Ochyroceratidae Ochyroceratidae sp.2 CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0051 

Symphytognathidae Anapistula sp.1 CAV-0007 

Opiliones Gonyleptidae 
Pachylinae sp.2 CAV-0001A, CAV-0001B 

Spinopilar (jovem) CAV-0042 

Pseudoscorpiones Chthoniidae Pseudochthonius sp.2 
CAV-0005, CAV-0013, CAV-0014, CAV-
0017, CAV-0034, CAV-0043 

Scolopendromorpha Cryptopidae Cryptops sp.2 CAV-0001A 

Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae sp.5 CAV-0001A, CAV-0018 

Collembola 

Entomobryidae Pseudosinella sp.1 
CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0003, CAV-
0005, CAV-0012, CAV-0014, CAV-0016, 
CAV-0018, CAV-0021, CAV-0034, CAV-0051 

Paronellidae Trogolaphysa sp.2 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0002, CAV-
0003, CAV-0005, CAV-0006, CAV-0007, 
CAV-0013, CAV-0014, CAV-0016, CAV-
0017, CAV-0018, CAV-0033, CAV-0034, 
CAV-0044, CAV-0069 

Isopoda Platyarthridae Platyarthridae sp1 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0005, CAV-
0010, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0015, 
CAV-0016, CAV-0034, CAV-0038, CAV-
0039, CAV-0042, CAV-0045 

 

As cavidades mais ricas em espécies troglomórficas correspondem a CAV-0001A (sete espécies) e CAV-

0001B (cinco espécies), seguidas por CAV-0005, CAV-0014 e CAV-0034 (quatro espécies), CAV-0013, 

CAV-0016, CAV-0018 (três espécies), CAV-0003, CAV-0007, CAV-0017, CAV-0042 e CAV-0051 

(duas espécies) e CAV-0002, CAV-0006, CAV-0010, CAV-0012, CAV-0015, CAV-0021, CAV-0033, 

CAV-0038, CAV-0039, CAV-0043, CAV-0044, CAV-0045 e CAV-0069 (uma espécie). A média de 

troglomórficos por cavidade foi de 0,9 espécies (2,2 considerando apenas as cavidades com ocorrência 

de ao menos um troglomórfico). Considerando as cavidades em rocha ferrífera a média foi maior (1,3 

spp/cav) em relação ao conjunto das cavidades siliciclásticas (0,7 spp/cav), como observado em Silva et 

al (2011), embora os valores médios obtidos no estudo citado tenham sido maiores para cada litologia. 
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FIGURA 103. ARANHA OCHYROCERATIDAE SP.2 EM ÁLCOOL (CAV-0001B; MACHO; TAMANHO CORPORAL APROXIMADO DE 4MM). 

 

FIGURA 104. ARANHA ANAPISTULA SP1 EM ÁLCOOL (CAV-0007; FÊMEA; TAMANHO CORPORAL APROXIMADO DE 1,5MM). 

  

FIGURA 105. OPILIÃO PACHYLINAE SP.2 NA CAVIDADE CAV-0001B (TAMANHO CORPORAL APROXIMADO DE 10MM). 
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FIGURA 106. OPILIÃO SPINOPILAR JOVEM EM ÁLCOOL (TAMANHO APROXIMADO DE 3MM). 

 

FIGURA 107. PSEUDO-ESCORPIÃO PSEUDOCHTHONIUS SP.2 EM ÁLCOOL (CAV-0005; MACHO; TAMANHO APROXIMADO DE 1,5MM). 

   

FIGURA 108. QUILÓPODO CRYPTOPS SP.2 EM ÁLCOOL; REGIÃO ANTERIOR À DIREITA (CAV-0001B; TAMANHO CORPORAL DE 23MM). 
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FIGURA 109. COLEOPTERA PSELAPHINAE SP.5EM ÁLCOOL (CAV-0001A; TAMANHO CORPORAL APROXIMADO DE 3MM). 

  

FIGURA 110. COLÊMBOLOS EM ÁLCOOL: PSEUDOSINELLA SP.1 (CAV-0001B; TAMANHO CORPORAL APROXIMADO DE 1MM) E TROGOLAPHYSA SP.2 

(CAV-0007; TAMANHO CORPORAL APROXIMADO DE 1MM). 

 

FIGURA 111. ISÓPODO PLATYARTHRIDAE SP.1 EM ÁLCOOL (CAV-0001B; TAMANHO CORPORAL APROXIMADO DE 3MM). 
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ANÁLISES 

A riqueza absoluta total obtida para cada cavidade, bem como a riqueza para cada campanha, pode 

ser observada na TABELA 5. A FIGURA 112 exibe o número total de espécies registradas para cada 

cavidade e as comuns às duas campanhas de inventário. 

TABELA 5. RIQUEZA ABSOLUTA OBTIDA PARA AS CAVIDADES ESTUDADAS (S - PERÍODO SECO; U - PERÍODO ÚMIDO; T - TOTAL), COM INDICAÇÃO 

DA LITOLOGIA (FE – FERRÍFERA; SI – SILICICLÁSTICA; SO – SOLO/SAPRÓLITO). 

Cavidade Litologia 
Riqueza 

S U T 

CAV-0001A Fe 80 67 114 

CAV-0001B Fe 66 112 142 

CAV-0002 Fe 18 18 31 

CAV-0003 Fe 15 27 33 

CAV-0004 Si 19 24 37 

CAV-0005 Si 33 24 45 

CAV-0006 Si 51 26 61 

CAV-0007 Si 40 39 57 

CAV-0008 Si 12 20 28 

CAV-0009 Fe 28 29 46 

CAV-0010 Si 39 32 59 

CAV-0011 Si 22 29 37 

CAV-0012 Si 53 63 93 

CAV-0013 Si 31 19 42 

CAV-0014 Si 58 55 83 

CAV-0015 Si 16 23 34 

CAV-0016 Fe 15 24 34 

CAV-0017 Si 33 31 49 

CAV-0018 Si 28 49 57 

CAV-0019 Fe 27 22 41 

CAV-0020 Si 27 13 36 

CAV-0021 Si 49 65 88 

CAV-0022 Si 12 14 22 

CAV-0024 Fe 16 11 24 

CAV-0025 Si 51 14 61 

CAV-0026 Si 12 5 14 

CAV-0028 Si 11 8 16 

CAV-0029 Si 7 16 22 

CAV-0030 Si 15 21 28 

CAV-0032 Si 13 7 20 

CAV-0033 Si 12 13 21 

CAV-0034 Fe 20 23 36 

CAV-0035 Si 12 7 18 

CAV-0036 Si 16 20 33 

CAV-0037 Si 20 9 25 

CAV-0038 Fe 18 15 28 

CAV-0039 Fe 13 31 40 

CAV-0040 Fe 23 11 31 

CAV-0041 Fe 13 17 25 

CAV-0042 Si 17 26 36 
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CAV-0043 Si 23 30 50 

CAV-0044 Si 10 11 17 

CAV-0045 Si 13 36 41 

CAV-0048 Si 4 10 12 

CAV-0049 Si 24 27 42 

CAV-0050 Fe 7 4 9 

CAV-0051 Fe 24 19 36 

CAV-0052 Si 16 14 25 

CAV-0053 Fe 12 4 12 

CAV-0054 Si 14 11 21 

CAV-0056 Si 8 12 17 

CAV-0057 Si 11 13 20 

CAV-0058 Si 8 7 12 

CAV-0059 Si 10 12 19 

CAV-0060 Si 32 21 45 

CAV-0063 Fe 10 4 13 

CAV-0064 Si 10 23 25 

CAV-0065 Fe 16 11 25 

CAV-0068 So 12 8 18 

CAV-0069 Fe 16 20 30 

CAV-0070 Fe 17 10 21 

CAV-0071 Fe 8 12 16 

CAV-0072 Fe 10 11 15 

 

 

FIGURA 112. NÚMERO DE MORFOESPÉCIES REGISTRADAS PARA CADA CAVIDADE (TOTAL DA COLUNA) COM INDICAÇÃO DOS TÁXONS 

RECORRENTES EM AMBOS OS INVENTÁRIOS (VERMELHO). 
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A riqueza média encontrada considerando ambas as campanhas foi de 36±25 espécies, com amplitude 

de 9 (CAV-0050) a 142 (CAV-0001B) espécies. As cavidades que apresentaram maior riqueza foram 

CAV-0001A e CAV-0001B, ambas com mais de 100 espécies inventariadas; contribuíram para a alta 

diversidade a extensão, a presença de diferentes zonas de luminosidade, incluindo afótica e a 

diversidade de substratos orgânicos (material vegetal, detrito, raízes, guano, fezes e carcaça). 

A riqueza média para a campanha seca foi de 22±16 espécies e para a campanha úmida, 22±18 

espécies. Já a quantidade de táxons recorrentes (coletados em ambas as campanhas de campo em uma 

mesma cavidade), considerando adultos morfotipados, foi baixa (média de 9%). Embora alterações 

ligadas à sazonalidade ou baixa densidade das populações amostradas durante os inventários possam 

estar relacionadas com a frequência baixa de morfoespécies comuns às duas campanhas de 

amostragem, a ocorrência de acidentais, oscilação na composição faunística esperada em regiões mais 

expostas ao meio externo, especialmente em zonas de ecótono, e recursos alimentares muitas vezes 

ocasionais e imprevisíveis, devem ser considerados. 

Considerando as 21 cavidades em rochas ferríferas, a riqueza média total foi de 38±32 espécies, com 

amplitude de 9 (CAV-0050) a 142 (CAV-0001B) espécies. Para as 41 cavidades inseridas em rochas 

siliciclásticas, a riqueza média total foi de 36±21 espécies, com amplitude de 12 (CAV-0048, CAV-

0053 e CAV-0058) a 93 (CAV-0012) espécies. 

Os valores de riqueza estão relacionados significativa e positivamente com a projeção horizontal e área 

das cavidades (Rs=0.58, p<0,05; Rs=0.50, p<0,05 respectivamente). Cavidades maiores tendem a 

possuir maior diversidade de microambientes e recursos tróficos, gerando maior diversidade. 

A curva de acumulação de espécies considerando os adultos morfotipados e a totalidade de amostras 

no estudo (63, cada cavidade representando uma amostra) pode ser observada na FIGURA 113. Não 

foi observada uma tendência à estabilização da curva gerada. A curva indica que cada cavidade 

contribui com uma composição de espécies pouco semelhante fazendo com que a curva seja ascendente, 

com pouca estabilização no final de 63 amostras. 

 

FIGURA 113. CURVA DE ACUMULAÇÃO DE ESPÉCIES. 
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Um dos principais fatores a ser levado em consideração para a não estabilização da curva é a 

ocorrência de uma grande variação na composição faunística de cada cavidade, que inclui também 

organismos acidentais encontrados principalmente em regiões próximas às aberturas e organismos 

subterrâneos encontrados principalmente nas micro e meso cavidades, que ocasionalmente são 

encontrados nas macro-cavidades. A diversidade de acidentais potenciais é igual à diversidade total de 

organismos epígeos da região (Trajano & Bichuette, 2006). Dessa forma, é provável que mesmo 

metodologias distintas e coletas mais intensivas (inviáveis em meios hipógeos devido à peculiaridade 

desse tipo de ambiente, muitas vezes com populações endêmicas e suscetíveis) não contribuam para a 

estabilização da curva de espécies registradas. 

Contribuindo ainda para a variabilidade na composição faunística está o fato de que cada cavidade 

possui características que podem variar sazonalmente ou não, como umidade e recursos tróficos. Por 

exemplo, o aporte de determinado recurso trófico, muitas vezes é imprevisível, e após sua deposição 

também ocorre uma variação temporal relacionada com sua exaustão, que pode acarretar na 

colonização por diferentes organismos com o passar do tempo. 

A abundância absoluta e relativa para organismos maiores de 1 cm para as cavidades estudadas, 

considerando as diferentes litologias, estão indicadas no Anexo V. Os resultados de abundância relativa 

(proporção de espécies maiores de 1cm com abundância alta) para as cavidades podem ser 

observados na TABELA 6, e indicaram 19 cavidades ferríferas e 28 cavidades siliciclásticas com 30% ou 

mais de espécies com abundância relativa alta em ao menos uma campanha de campo. Para a 

cavidade CAV-0068, por ser única da região inserida em solo/saprólito, os táxons maiores de 1 cm 

encontrados compõem 100% dos registros para a litologia (Anexo V).  

TABELA 6. RESULTADO DA ANÁLISE DE ABUNDÂNCIA (% DE ESPÉCIES QUE APRESENTAM ABUNDÂNCIA RELATIVA ALTA PARA O PERÍODO SECO - S - E 

ÚMIDO - U), COM INDICAÇÃO DA LITOLOGIA (FE – FERRÍFERA; SI – SILICICLÁSTICA; SO – SOLO/SAPRÓLITO). 

Cavidade Litologia S U 

CAV-0001A Fe 53 53 

CAV-0001B Fe 87 74 

CAV-0002 Fe 40 0 

CAV-0003 Fe 20 11 

CAV-0004 Si 0 14 

CAV-0005 Si 25 44 

CAV-0006 Si 23 40 

CAV-0007 Si 38 33 

CAV-0008 Si 50 17 

CAV-0009 Fe 60 71 

CAV-0010 Si 18 25 

CAV-0011 Si 30 40 

CAV-0012 Si 36 20 

CAV-0013 Si 40 0 

CAV-0014 Si 50 50 

CAV-0015 Si 0 14 

CAV-0016 Fe 56 30 

CAV-0017 Si 45 46 

CAV-0018 Si 56 45 

CAV-0019 Fe 33 25 

CAV-0020 Si 38 25 

CAV-0021 Si 33 50 

CAV-0022 Si 20 14 
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CAV-0024 Fe 33 20 

CAV-0025 Si 53 33 

CAV-0026 Si 33 0 

CAV-0028 Si 80 33 

CAV-0029 Si 67 17 

CAV-0030 Si 17 30 

CAV-0032 Si 40 60 

CAV-0033 Si 29 20 

CAV-0034 Fe 38 17 

CAV-0035 Si 33 0 

CAV-0036 Si 29 25 

CAV-0037 Si 33 14 

CAV-0038 Fe 71 56 

CAV-0039 Fe 25 43 

CAV-0040 Fe 20 50 

CAV-0041 Fe 40 75 

CAV-0042 Si 50 42 

CAV-0043 Si 40 40 

CAV-0044 Si 25 0 

CAV-0045 Si 33 27 

CAV-0048 Si 0 0 

CAV-0049 Si 25 60 

CAV-0050 Fe 20 50 

CAV-0051 Fe 56 50 

CAV-0052 Si 33 50 

CAV-0053 Si 0 0 

CAV-0054 Si 43 20 

CAV-0056 Si 0 0 

CAV-0057 Si 17 33 

CAV-0058 Si 25 0 

CAV-0059 Si 20 33 

CAV-0060 Si 22 23 

CAV-0063 Fe 0 50 

CAV-0064 Si 17 17 

CAV-0065 Fe 25 50 

CAV-0068 So 100 100 

CAV-0069 Fe 40 14 

CAV-0070 Fe 14 0 

CAV-0071 Fe 33 20 

CAV-0072 Fe 50 80 
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CARACTERIZAÇÃO DAS CAVIDADES 

A seguir é apresentada a caracterização dos atributos físicos e biológicos das 63 cavidades do Projeto 

Morro do Pilar. 

CAV-0001A 

Inserção na paisagem 

A caverna possui duas entradas, uma posicionada a montante na calha do córrego das Lajes, a outra na 

base de uma dolina de colapso. A escarpa em que se insere a caverna é contínua lateralmente e em 

alguns trechos tem altura superior a 15 m (FIGURA 114). A entrada de montante recebe parte do fluxo 

do córrego, a outra parte escoa em direção a um sumidouro localizado a poucos metros a jusante, na 

base da escarpa. Ambas as entradas são bastante amplas. O entorno é ocupado por mata ciliar. 

 

FIGURA 114. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0001A 

Litologia e estruturas 

A caverna está no contato entre o itabirito e o quartzito, desenvolvendo‐se predominantemente no 

primeiro litotipo. O quartzito é observado no teto do amplo salão da entrada, na dolina e no trecho 

mais volumoso do segmento a jusante da dolina, que constitui a caverna CAV-0001B. A camada de 

quartzito é aparentemente pouco espessa (alguns metros), uma vez que o topo da dolina é formado por 

itabirito. O itabirito apresenta‐se de um modo geral pouco alterado e com as camadas silicosas 

preservadas, com espessura variável, entre poucos milímetros e alguns centímetros. As camadas de 

hematita predominam, chegando a formar bandas centimétricas. É comum a presença de veios de 

quartzo leitoso (boudins) com hematita especular associados a dobramentos ou mesmo entre o 

bandamento. Camadas centimétricas de composição micácea (possivelmente moscovita), contendo 

boudins de quartzo foram observadas no itabirito em alguns trechos da caverna (montante). O quartzito 

é micáceo de cor creme podendo apresentar lentes milimétricas de minerais opacos (micas). A 

granulação é fina a média e localmente alterado. 

Com relação às estruturas são observadas dobras centimétricas, podendo ocorrer arqueamentos maiores 

não visíveis diretamente.   

Morfologia 
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O conduto principal tem morfologia curvilínea com maior volume no trecho central (zona da entrada de 

montante). Existem alguns trechos de teto baixo nas laterais e na parte mais distal. Predominam feições 

de abatimento em toda a caverna. O teto do trecho central tem forma de cúpula e altura de 18 m, é o 

único trecho onde pode ser observado o quartzito, depositado acima do itabirito (visto nas paredes). O 

grande cone de abatimento do setor central constitui um divisor local de águas, onde o fluxo a montante 

deste é direcionado à parte distal da caverna, em direção NW, e posteriormente devido à curva do 

conduto, retoma a direção oeste. À jusante do cone o fluxo tem direção oeste. O teto, à exceção do 

trecho central, é em geral regular e inclinado em concordância com o mergulho da rocha. Algumas das 

paredes são nitidamente controladas por planos de fratura subverticais, e apresentam poucas 

irregularidades. Algumas marmitas foram observadas na extremidade norte, e em algumas delas estão 

expostas camadas micáceas descritas anteriormente. 

Hidrogeologia 

Com relação à hidrologia a caverna recebe parte do fluxo do córrego das Lages, que drena em 

direção a um sumidouro posicionado em sua porção centro oeste. Neste ponto, forma‐se um poço com 

aproximadamente 5 x 6 m. O fluxo é drenado em direção a uma fratura na parede sul, ao lado do 

poço. A montante do grande cone de abatimento próximo à entrada sul, há uma surgência cujo fluxo é 

drenado em direção à parte distal da caverna. Neste ponto há um sumidouro que possivelmente se 

conecta com uma poça existente na extremidade oeste da caverna. É possível que a poça seja formada 

por parte do fluxo capturado pelo sumidouro. Percolação ocorre em alguns trechos da caverna, se 

intensificando no período chuvoso. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Matacões de itabirito predominam, formam cones de abatimento, onde se destaca o grande cone do 

trecho central da caverna. São de origem autogênica, provenientes de abatimentos de paredes e teto. 

Observam‐se também matacões de quartzito e canga em menor quantidade. Estes últimos são 

alogênicos, trazidos pela correnteza em eventos de cheia. Cascalheiras são encontradas ao longo do 

curso do córrego e nas margens, localmente formam cones laterais (FIGURA 115). A presença de calhaus 

e seixos arredondados na extremidade NW é curiosa, uma vez que o córrego não atinge o setor. A 

única drenagem ali observada provém da surgência, que em geral injeta sedimento de granulometria 

fina (argila e areia). Também são observados troncos neste setor. Um grande tronco (FIGURA 115) 

encontra‐se preso ao conduto principal, seu comprimento equivale à largura do conduto 

(aproximadamente 12 m). A introdução de matacões de canga e troncos de grande porte só pode ser 

explicada por eventos de cheia, como trombas d'água, uma vez que o córrego em regime normal não 

tem competência para o transporte desses sedimentos. Uma grande cheia também poderia explicar a 

presença de seixos rolados e troncos na parte de montante da caverna (setor norte). Deve‐se ressaltar 

que entre este trecho e o córrego está o grande cone de abatimentos do setor central. 
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FIGURA 115. À ESQUERDA SEIXOS ROLADOS NA EXTREMIDADE NW DA CAVERNA; À DIREITA MATACÕES DEPOSITADOS NO PISO E TRONCO 

TRAZIDO PARA O INTERIOR DA CAVERNA POR UMA GRANDE CHEIA. 

Crostas de óxidos‐hidróxidos de ferro recobrem alguns trechos de paredes, teto e blocos abatidos. Há 

alguns escorrimentos de mesma composição no setor distal (FIGURA 116). Apresentam localmente 

textura microtravertínica. Algumas crostas aprisionam sedimento arenoso e ferruginoso sobre blocos. Esse 

material pode fornecer dados cronológicos sobre a formação dos espeleotemas, através de datação 

por termoluminescência ou mesmo por isótopos cosmogênicos (a depender da idade e das condições de 

deposição). 

  

FIGURA 116. CROSTA DE ÓXIDOS-HIDRÓXIDOS DE FERRO RECOBRINDO SEDIMENTOS ARENOSOS SOBRE GRANDES BLOCOS. 

Gênese 

As cavidades CAV-0001A e CAV-0001B constituem segmentos de uma mesma cavidade, separada pelo 

abatimento da dolina. O desenvolvimento dos dois segmentos está nitidamente controlado por fraturas 

subverticais e mergulho da rocha. A ausência de saída para os sedimentos sólidos à jusante indica que o 

esvaziamento geoquímico predominou como processo espeleogenético. A erosão fluvial e processos de 

colapso contribuíram de modo efetivo para a configuração da morfologia atual. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 10% de zona de entrada, 45% de penumbra e 45% de zona afótica. Havia 

briófitas e pteridófitas em abundância na região de entrada e brotos em pequena quantidade 

localizados na penumbra. Foi observada a ocorrência de micro-organismos de diferentes colorações 

distribuídos por toda sua extensão (FIGURA 117). Na região de penumbra, registrou-se a presença de 

fungos brancos e amarelos, crescendo também sobre fezes. Em ambas as campanhas, foram verificadas 

regiões de alta e baixa umidade, havendo também gotejamentos, percolação, poça e drenagem em seu 

interior. A drenagem contribui de forma acentuada para a presença significativa de material vegetal e 

detrito no seu interior, que influenciam no estabelecimento de populações cavernícolas, incluindo 

troglóbios que utilizam esse substrato e recurso trófico (FIGURA 117). 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, representados principalmente por folhas, galhos e troncos carreados pela água, 

detritos e raízes de calibre fino. Apenas na primeira campanha, registrou-se a presença de fezes de 

vertebrado insetívoro e carcaça de morcego. Nesta, havia também manchas de guano recente e antigo 

de morcego hematófago, bem como manchas antigas e exauridas de morcego indeterminado. Na 

segunda campanha, verificou-se a ocorrência de manchas de guano antigo e exaurido de morcego 

hematófago, além de pequenos acúmulos de guano de morcego carnívoro. 

Fauna 

Foram registradas 114 morfoespécies na cavidade, 80 na campanha seca e 67 na campanha úmida. 

Contribuíram para a alta diversidade a dimensão da cavidade, a presença de diferentes zonas de 

luminosidade, incluindo afótica e a diversidade de substratos orgânicos A proporção de espécies com 

adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 53% em ambos os períodos. Cavidade com 

ocorrência de sete táxons classificados como troglomórficos/troglóbios: Araneae: Ochyroceratidae sp.2, 

Opiliones: Pachylinae sp.2, Scolopendromorpha: Cryptops sp.2, Coleoptera: Pselaphinae sp.5, 

Collembola: Pseudosinella sp.1 e Trogolaphysa sp.2 e Isopoda: Platyarthridae sp.1. Houve o registro de 

morcegos da espécie Desmodus rotundus em ambas as campanhas, além de Dyphylla eucaudata apenas 

na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

    

FIGURA 117 – À ESQUERDA, FUNGOS CRESCENDO SOBRE MATERIAL VEGETAL. À DIREITA, MATERIAL VEGETAL E DETRITOS NO INTERIOR DA 

CAVIDADE. 
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Conservação da cavidade e entorno 

Com relação à conservação da caverna há lixo (em pequena quantidade) depositado no interior da 

caverna, trazidos pela correnteza. 

CAV-0001B 

Inserção 

Esta caverna corresponde ao trecho de jusante do sistema composto pelas CAV-0001A e CAV-0001B. A 

entrada (FIGURA 118) está na base da escarpa oeste da dolina, que possui cerca de 25 m de altura. 

Neste trecho o córrego das Lages não corre em superfície. A dolina tem forma elíptica em planta. Tem 

cerca de 45 m no maior segmento (leste‐oeste: trecho que separa as duas cavernas) e cerca de 25 m no 

segmento menor. A lateral norte apresenta paredes verticais e a lateral sul é ocupada por uma rampa 

de colúvio recoberta por vegetação arbórea. No segmento entre as duas entradas (CAV-0001Ae CAV-

0001B) observa‐se matacões de grandes dimensões, resultantes do abatimento do teto que conectava 

as duas cavidades. 

 

FIGURA 118. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0001B. 

Litologia e estruturas 

Este trecho, como a CAV-0001Atambém está no contato entre o itabirito e o quartzito, e como aquela, 

desenvolve‐se predominantemente no itabirito. O quartzito pode ser observado na escarpa, acima da 

entrada, como uma camada de aproximadamente 10 m, entre o itabirito. No teto do conduto a cerca 

de 100 m da entrada (trecho mais volumoso) também é possível observar esse litotipo. Abaixo desse 

ponto o quartzito não aflora mais, dando lugar ao itabirito, visto em todo o restante da caverna. As 

características de ambos os litotipos são as mesmas observadas na CAV‐01A. Não foi observada, no 

entanto, a camada micácea descrita naquela cavidade. Em alguns trechos os veios de quartzo leitoso 

(boudins) com hematita especular recobrem a superfície do teto, em concordância com o plano de 

foliação, o que indica que os veios, originalmente alojados em zonas de fraqueza foram expostos após 

a formação do conduto. São observadas dobras centimétricas, podendo ocorrer arqueamentos maiores 

não visíveis diretamente. 
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Morfologia 

O conduto principal possui alinhamento geral E‐W com leves inflexões, onde trechos se alinham a SSE e 

NNE. Paredes e teto são bem regulares e marcados respectivamente por planos de fratura e 

bandamento. O piso, assim como a maior parte do teto se inclina em direção ao interior da caverna. Há 

um trecho mais volumoso no conduto principal, próximo há um prolongamento lateral para sul que 

conduz a um conduto de teto baixo que se desenvolve para SSW. O alargamento desse setor está 

condicionado a uma fratura subvertical visível no teto. A lateral sul é marcada por abatimentos, e neste 

setor há um pequeno prolongamento para leste, que termina em meio a blocos abatidos, não sendo 

possível verificar as paredes limitantes. A jusante, no conduto principal o teto se torna mais baixo, com 

alturas entre dois e cinco metros. Próximo ao trecho distal existe um conduto de teto mais baixo que se 

desenvolve paralelamente ao conduto principal, onde foram observadas duas pequenas surgências. 

Hidrogeologia 

Com respeito à hidrologia, foram observadas três surgências nesta cavidade. Possivelmente a principal 

delas representa parte do fluxo do córrego das Lages, capturado na CAV‐01A. Esta surgência foi 

observada sob grandes matacões no piso, no trecho mapeado com conduto inferior. O fluxo proveniente 

de uma fenda na extremidade sul do segmento era novamente conduzido a uma fenda entre blocos na 

lateral leste, para logo abaixo ressurgir na parte distal da caverna, onde forma um pequeno lago na 

entrada do sumidouro. Duas outras surgências contribuem para o curso principal, vindas do conduto sul. 

Uma grande poça também é observada próxima à entrada, sendo possível que se forme em 

decorrência da colmatação do piso por argila. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Assim como na CAV-0001A predominam matacões de itabirito provenientes de abatimentos de paredes 

e teto. Cascalheiras contendo seixos e calhaus de quartzo rolado são observadas na parte distal e 

pontualmente ao longo do conduto. Há também troncos e até um pneu trazido pela correnteza, 

indicando que o rio pode atingir e alagar eventualmente a caverna. No conduto SSW predomina 

sedimento siltoso‐argiloso de coloração amarelo avermelhada no piso, proveniente da parte distal do 

conduto, esse sedimento contrasta com o material arenoso das laterais próximas à entrada desse 

conduto. Parte desse sedimento arenoso encontra‐se cimentada em crostas delgadas sobre matacões 

neste setor. Em alguns pontos essas crostas formam delgados paleopisos. A datação do quartzo contido 

nesse paleopiso poderá determinar a idade mínima de sua formação. 

Crostas delgadas de óxidos‐hidróxidos de ferro de coloração avermelhada recobrem diversos trechos 

de paredes e teto. Em alguns pontos do conduto SSW são observados escorrimentos e pingentes 

inconsolidados, além de colunas. Concentrações de coraloides também são observadas neste setor. 

Alguns seixos rolados de quartzo encontram‐se cimentados por goethita na entrada deste conduto. Na 

parte distal da caverna um belo escorrimento de óxido‐hidróxido de ferro se forma no degrau do piso, 

por onde escoa o fluxo de uma surgência lateral (FIGURA 119). Um pequeno paleopiso foi identificado 

próximo a este escorrimento, no interior de uma marmita erodida. O paleopiso parece ter se formado 

pelo preenchimento da marmita por sedimento. 
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FIGURA 119. À ESQUERDA DEPÓSITO DE SEIXOS PRÓXIMOS A ESCORRIMENTO; À DIREITA DETALHE DO ESCORRIMENTO DE ÓXIDO-HIDRÓXIDO 

DE FERRO. 

Gênese 

As cavidades CAV-0001A e CAV-0001B constituem segmentos de uma mesma cavidade, separada pelo 

abatimento da dolina. O desenvolvimento dos dois segmentos está nitidamente controlado por fraturas 

subverticais e mergulho da rocha. A ausência de saída para os sedimentos sólidos à jusante indica que o 

esvaziamento geoquímico predominou como processo espeleogenético. A erosão fluvial e processos de 

colapso contribuíram de modo efetivo para a configuração da morfologia atual. Predominam 

atualmente feições decorrentes do colapso de partes do teto e paredes. Na parte distal dessa caverna, 

no entanto, é ainda possível visualizar feições erosivas nas paredes. Constituem formas conchoidais 

resultantes da erosão lateral de marmitas escavadas no antigo nível de base da cavidade. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 5% de zona de entrada, 15% de penumbra e 80% de zona afótica. Cavidade 

com grande dimensão, apresentando menor interação com o meio epígeo em regiões afastadas da 

entrada. Observou-se o crescimento de briófitas e pteridófitas nas regiões de entrada e afótica, além 

de micro-organismos distribuídos ao longo da entrada e penumbra (FIGURA 120). Registrou-se o 

crescimento de fungos filamentosos sobre troncos, folhas e fezes. Em ambas as campanhas, foram 

verificadas regiões de alta e baixa umidade, havendo também gotejamentos, percolação, poça e 

drenagem em seu interior. A drenagem contribui de forma acentuada para a presença significativa de 

material vegetal e detrito no seu interior, que influenciam no estabelecimento de populações 

cavernícolas (FIGURA 120). 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal carreado pela água, detritos e raízes de calibre fino. Apenas na primeira campanha, 

registrou-se a presença de fezes exauridas de vertebrado indeterminado, na região afótica. Nesta, 

havia também manchas de guano recente, antigo e exaurido de morcego hematófago. Na segunda 

campanha, verificou-se a ocorrência de manchas de guano recente e antigo de morcego hematófago, 

grandes acúmulos de guano recente e antigo de morcego carnívoro e pequenos acúmulos de guano 
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recente de morcego frugívoro. Também na segunda campanha, foi observada carcaça de roedor em 

meio a fezes de morcego carnívoro.  

Fauna 

Foram registradas 142 morfoespécies na cavidade, 66 na campanha seca e 112 na campanha úmida. 

Contribuíram para a alta diversidade a dimensão da cavidade, a presença de diferentes zonas de 

luminosidade, incluindo afótica e a diversidade de substratos orgânicos A proporção de espécies com 

adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 87% no período seco e 74% para o período 

úmido. Cavidade com ocorrência de cinco táxons classificados como troglomórficos/troglóbios: Araneae: 

Ochyroceratidae sp.2, Opiliones: Pachylinae sp.2, Collembola: Pseudosinella sp.1 e Trogolaphysa sp.2 e 

Isopoda: Platyarthridae sp.1. Houve registro de morcegos das espécies Desmodus rotundus em ambas as 

campanhas, além de Chrotopterus auritus e Dyphylla eucaudata apenas na campanha úmida. A lista de 

espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

   

FIGURA 120 – À ESQUERDA, MICRO-ORGANISMOS DE COLORAÇÃO VARIADA CRESCENDO NO INTERIOR DA CAVIDADE. À DIREITA, DIPLÓPODO 

SOBRE MATERIAL VEGETAL NO INTERIOR DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Com relação à conservação, há lixo (em pequena quantidade) depositado no interior da caverna, são 

trazidos pela correnteza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 121 

CAV-0002 

Inserção 

A caverna CAV-0002 localiza‐se em um paredão de itabirito, o mesmo da caverna CAV‐03. O 

paredão está situado em um pequeno cânion do Riacho das Lajes (FIGURA 121). No entorno, há campo 

rupestre, com vegetação arbustiva esparsa. 

 

FIGURA 121. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0002. 

Litologia e estruturas 

A caverna está no contato entre o itabirito e a canga detrítica. Ocorrem ainda exposições pontuais de 

quartzito nas paredes laterais. O contato entre o itabirito e a canga é abrupto. A canga é composta 

por fragmentos de tamanho seixo a matacão de quartzo e itabirito. A matriz ferruginosa está 

localmente alterada e tem coloração vermelha. O quartzito tem coloração creme, composição areia fina 

a média, micáceo com lentes milimétricas de hematita. 

Morfologia 

O conduto no qual a caverna se desenvolve é retilíneo com eixo próximo ao E‐W, com um pequeno 

prolongamento para norte. A seção é aproximadamente retangular na porção média a distal do 

conduto, controlada por planos de fratura paralelos e subverticais. O teto é irregular em alguns trechos 

e as paredes também, em função da presença da canga com clastos grandes. O conduto se estreita em 

direção à parte distal. 

Hidrogeologia 

Com relação à hidrologia foi verificado escoamento lateral, o qual não se sabe se é perene ou 

temporário. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Os sedimentos são compostos por areia quartzosa e localmente por argila, predominando calhaus, 

seixos e matacões subordinados. 
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Coraloides são relativamente abundantes do tipo agulha cor cinza escura, os quais se formam em 

canga, itabirito e quartzito. Manchas de crosta cinza clara suportam alguns coraloides. Foi notada a 

presença de crosta ferruginosa, e escorrimento ainda inconsolidado se forma na base e ao longo da 

percolação forma crosta ferruginosa (FIGURA 122). 

 

FIGURA 122. À ESQUERDA ESCORRIMENTO INCONSOLIDADO NA LATERAL DO CONDUTO; À DIREITA CORALOIDES. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

A cavidade apresenta pouco sombreamento devido à presença de árvores próximas à linha d’água, 

sendo constituída de 60% de zona de entrada e 40% de penumbra. Havia cipós, briófitas, pteridófitas 

e micro-organismos brancos e amarelos distribuídos por toda a sua extensão (FIGURA 123). Na primeira 

campanha observou-se um ambiente seco, enquanto na segunda estava úmido, havendo também 

gotejamentos e percolação. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos 

material vegetal, compostos basicamente por elementos de folhiço, e raízes de calibre grosso e fino. 

Fauna 

Foram registradas 31 morfoespécies na cavidade, 18 na campanha seca e 18 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 40% no período seco e 

0% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de um táxon classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Collembola: Trogolaphysa sp.2. A lista de espécies completa encontra-se no 

Anexo IV. 
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FIGURA 123 – À ESQUERDA, BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS PRESENTES NA ENTRADA (PERÍODO SECO). À DIREITA, MICRO-ORGANISMOS BRANCOS 

NA PAREDE E TETO (PERÍODO ÚMIDO). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos na caverna. 

CAV-0003 

Inserção 

A entrada apresenta feição abobadada e localiza‐se em um paredão de itabirito com alinhamento 

N50W (FIGURA 124). O paredão está situado em um pequeno cânion do Riacho das Lajes. No entorno, 

há campo rupestre, com vegetação arbustiva esparsa. 

  

FIGURA 124. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0003. 

Litologia e estruturas 

Paredes formadas predominantemente por itabirito, apresentando localmente veios de quartzo leitoso e 

camadas de quartzito ferruginoso. Teto formado por canga, com contato abrupto entre esta e o itabirito 

pode ser observado nas paredes. A canga é composta por fragmentos de tamanho seixo a matacão de 

quartzo e itabirito. A matriz ferruginosa está localmente alterada e tem coloração vermelha. De modo 

geral ambos os litotipos parecem mais alterados na parte distal da caverna. 
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Morfologia 

A caverna apresenta conduto retilíneo com seção aproximadamente retangular na porção média do 

conduto, controlada por planos de fratura paralelos e subverticais de direção N50W.  O teto é 

irregular e formado pela canga detrítica com alguns clastos grandes, enquanto que as paredes 

itabiríticas são bastante regulares. O conduto se estreita em direção à parte distal e possui um degrau 

na zona de entrada e outro na porção média, acompanhado de um estreitamento. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Sedimentos do piso são compostos por matacões, calhaus, seixos, argila vermelha, quartzo e 

principalmente itabirito. 

Com respeito aos depósitos químicos foram observados coraloides, crostas ferruginosas e escorrimentos 

de hidróxido de ferro formando pequenas cortinas (FIGURA 125). 

 

FIGURA 125. À ESQUERDA CORALOIDES; À DIREITA CROSTA FERRUGINOSA. 

Gênese 

A caverna está inserida em uma fratura subvertical do itabirito. O teto de canga indica que a fratura 

foi inicialmente preenchida e posteriormente erodida parcialmente, dando origem à cavidade. Devido à 

presença de canalículos e alvéolos é provável que tenham predominado processos de piping. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

O sombreamento da cavidade se deve à presença de vegetação e formações rochosas próximas à 

abertura, sendo constituída de 40% de zona de entrada e 60% de penumbra. Havia briótifas, 

pteridófitas e micro-organismos brancos (FIGURA 164) distribuídos por toda a sua extensão. Em ambas 

as campanhas observou-se elevada umidade, porém com gotejamentos e percolação restritos apenas à 

segunda. 
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Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, raízes de calibre grosso e fino (FIGURA 164) e fezes de vertebrado insetívoro. 

Verificou-se também a presença de manchas de guano recente de morcegos insetívoros, apenas na 

segunda campanha. 

Fauna 

Foram registradas 33 morfoespécies na cavidade, 15 na campanha seca e 27 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 20% no período seco e 

11% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de dois táxons classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Collembola: Pseudosinella sp.1 e Trogolaphysa sp.2. Houve registro de 

morcegos da espécie Micronycteris megalotis na campanha úmida. A lista de espécies completa 

encontra-se no Anexo IV. 

   

FIGURA 126 – À ESQUERDA, MICRO-ORGANISMOS BRANCOS NA PAREDE (CAMPANHA ÚMIDA). À DIREITA, RAÍZES DE CALIBRE FINO (CAMPANHA 

SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos na caverna. 
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CAV-0004 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada próxima à margem direita do rio Santo Antônio, por trás de um 

matacão abatido, e no entorno há floresta ciliar (FIGURA 127). 

 

FIGURA 127. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0004. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito micáceo de cor branca com lentes milimétricas de minerais opacos 

(micas). O quartzito caracteriza-se por ter granulação fina e se encontrar pouco alterado. Boudins de 

quartzo leitoso são frequentes, e na parte superior da caverna, a coloração da rocha é cinza clara 

(FIGURA 128). 

  

FIGURA 128. À ESQUERDA VEIO DE QUARTZO LEITOSO PARALELO AO ACAMAMENTO; À DIREITA LENTES MILÍMETRICAS DE MICA CINZA PRESENTE 

NO QUARTZITO. 

A rocha apresenta dobras pequenas centimétricas, mas pode haver arqueamentos maiores não visíveis 

diretamente. Estrias oblíquas ao plano de foliação podem ser decorrentes de falhamento (espelho de 

falha). 

 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 127 

Morfologia 

A caverna possui padrão planimétrico retilíneo, encaixada em uma fratura ou falha. Os condutos 

laterais são pequenos e sem prosseguimento, e também acompanham fraturas. Predominam feições de 

abatimento. A seção é formada por duas passagens controladas por estruturas verticais interligadas por 

um patamar lateral, possivelmente formada por um falhamento. Na parte superior há um pequeno salão 

lateral com teto mais baixo, e no piso deste trecho ocorrem vários blocos abatidos. 

Hidrogeologia 

Foi observado gotejamento com piso e paredes úmidas. Há marcas d'água nas paredes com dois níveis 

distintos, um com aproximadamente 1,7 m e outro com cerca de 2 m, sendo ambos recentes e 

constituídos de restos vegetais. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Estão presentes seixos e calhaus angulosos a arredondados, trazidos pelo rio em períodos de cheia, 

além de areia média e argila escura. Os matacões são os únicos depósitos autogênicos e concentram-se 

em cones de abatimentos. A composição dos cascalhos é quartzo, filito, quartzito, laterita, etc.  

Crostas de cor marrom escuras, possivelmente fosfáticas, recobrem alguns matacões e sedimento fino no 

piso. Coraloides marrons escuros formados sobre a mesma crosta possuem forma arredondada. Os 

coraloides milimétricos do tipo agulha são mais raros, possuem cor vermelha e são compostos por 

óxidos-hidróxidos de ferro ou sulfatos (FIGURA 129). 

  

FIGURA 129. À ESQUERDA MATACÕES ABATIDOS; À DIREITA CORALÓIDES SOBRE PROTUBERÂNCIA ROCHOSA. 

Gênese 

A gênese parece estar associada ao fraturamento do maciço com pequena contribuição da erosão 

fluvial. Os abatimentos certamente contribuíram para o aumento do volume interno da caverna. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 40% de zona de entrada e 60% de penumbra. Observou-se o crescimento de 

briófitas restritas à entrada e de fungos de coloração branca em acúmulos de guano, na região de 
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penumbra. Na primeira campanha o ambiente apresentava-se seco, enquanto na segunda demonstrou-

se úmido, havendo gotejamentos distribuídos por toda a extensão da cavidade. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos e raízes de calibre grosso e fino. Na primeira campanha, registrou-se a 

ocorrência de fezes de vertebrado não identificado. Verificou-se também a presença de manchas de 

guano recente e antigo de morcegos hematófagos (primeira e segunda campanhas) (FIGURA 130) e 

carnívoros (apenas na primeira campanha). 

Fauna 

Foram registradas 37 morfoespécies na cavidade, 19 na campanha seca e 14 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 0% no período seco e 

14% para o período úmido. Não foram registrados táxons troglomórficos/troglóbios. A lista de espécies 

completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 130 –GUANO RECENTE DE MORCEGO HEMATÓFAGO NA CAMPANHA SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

Há uma ponte, casas, e a estrada de acesso Morro do Pilar-Conceição do Mato Dentro no entorno da 

cavidade. 

CAV-0005 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada na base de um paredão de aproximadamente 120 m de altura 

(FIGURA 131). É a escarpa principal da serra, em uma zona de cavalgamento, com alinhamento 

próximo a leste-oeste. Há uma queda d’água temporária próxima a entrada. No entorno a vegetação é 

de floresta semidecidual bastante alterada. 
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FIGURA 131. ENTRADA PRINCIPAL (À ESQUERDA) DA CAVERNA CAV-0005 E PEQUENA ENTRADA PARCIALMENTE OBSTRUÍDA POR BLOCOS (À 

DIREITA). 

Litologia e estruturas 

Nota-se a presença de contato abrupto entre quartzito e uma lente de filito hematítico com 

aproximadamente 2 m de espessura. Na parte externa, o quartzito é visível abaixo do filito, no interior 

é visto no teto acima deste. Ao longo dos planos de foliação do filito foram observadas camadas 

milimétricas de minerais opacos. Veios de quartzo leitoso em posição subhorizontal e subvertical, 

intercalam-se ou truncam os planos de foliação (FIGURA 132).  

 

FIGURA 132. LENTE DE FILITO POSICIONADA ACIMA DO QUARTZITO NA ENTRADA DA CAVERNA 

Morfologia 

A caverna parece ter sido parcialmente escavada a partir de uma caverna natural, que se desenvolvia 

ao longo da camada filítica. Não é possível identificar a morfologia original da cavidade.  

Hidrogeologia 

No dia do mapeamento e estudo geoespeleológico a caverna estava seca, mas há um ravinamento bem 

marcado no piso que indica fluxo proveniente da entrada oeste em direção à entrada leste (FIGURA 

133). 
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FIGURA 133. RAVINAMENTO BEM MARCADO NO PISO INDICANDO FLUXO PROVENIENTE DA ENTRADA OESTE DA CAVERNA 

Sedimentos clásticos e químicos 

Foi observado sedimento siltoso com pouca areia, autóctone e de coloração amarela, gerado 

possivelmente pelo desmonte do quartzito e do filito. Na porção mais a oeste da caverna há um cone de 

blocos de grandes proporções, possivelmente antrópico. 

Foram observados coraloides do tipo agulha de coloração preta em cima de crostas brancas (FIGURA 

134). Alguns coraloides maiores de coloração creme também foram observados, possivelmente 

formados de sulfatos. 

 

FIGURA 134. CORALOIDES ASSOCIADOS A CROSTAS BRANCAS. 

Gênese 

A entrada oeste encontra-se obstruída por blocos e marcas de ferramentas nas paredes indicam 

atividade minerária, que pode ter ampliado consideravelmente a cavidade. A escavação possivelmente 

remonta ao período colonial, como outras minas existentes na cidade. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológicos, bem como atributos de valor 

histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 20% de zona de entrada e 80% de penumbra. Observou-se o crescimento de 

briófitas e pteridófitas restritas à entrada, além de micro-organismos sobre a parede por toda sua 

extensão (FIGURA 135). Na primeira campanha o ambiente apresentava regiões secas e úmidas, 

enquanto na segunda demonstrou-se úmido por completo, havendo também gotejamentos. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal e raízes de calibre grosso e fino. Apenas na segunda campanha, registrou-se a 

presença de fezes de vertebrado insetívoro. Verificou-se também a ocorrência de guano de morcego 

hematófago, distribuído em manchas recentes e antigas na primeira campanha e em pequenos acúmulos 

antigos e exauridos na segunda. 

Fauna 

Foram registradas 45 morfoespécies na cavidade, 33 na campanha seca e 24 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 25% no período seco e 

44% para o período úmido. Foi observado um mesmo ninho abandonado de ave não identificada 

(FIGURA 135) em ambas as campanhas. Cavidade com ocorrência de quatro táxons classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Pseudoscorpiones: Pseudochthonius sp.2, Collembola: Pseudosinella sp.1 e 

Trogolaphysa sp.2 e Isopoda: Platyarthridae sp.1. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 135 – À ESQUERDA, BRIÓFITAS E MICRO-ORGANISMOS BRANCOS CRESCENDO SOBRE A PAREDE (CAMPANHA ÚMIDA). À DIREITA, NINHO 

ABANDONADO DE AVE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Mineração no interior da caverna, plantação de eucalipto e pastagem no entorno de proteção de 

250m. 

CAV-0006 

Inserção 

A caverna está localizada na base de uma escarpa com aproximadamente 12 m de altura e 

alinhamento E-W (FIGURA 136). A entrada está em um patamar de dois metros de altura, na base de 

em escarpamento escalonado. A vegetação do entorno é floresta semidecidual bastante alterada. 
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FIGURA 136. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0006 

Litologia e estruturas 

O quartzito no qual a caverna ocorre é friável, bastante alterado, de textura areia fina a média e cor 

creme com intercalações de camadas mais avermelhadas (mais ricas em ferro). Apresenta muitas 

fraturas, umas inclinadas e outras sub-horizontais, sendo o plano de foliação principal da rocha 180/48 

(FIGURA 137). 

  

FIGURA 137. QUARTZITO APRESENTANDO INTERCALAÇÕES DE COLORAÇÃO CREME E ROSADA. 

Morfologia 

A caverna é retilínea, com segmento paralelo ao conduto principal formando uma segunda entrada. Está 

alinhada paralelamente à escarpa e possui piso com inclinação suave para o exterior. Seções tubulares 

bastante alteradas por abatimentos. Ravinamento bastante evidente está presente no piso com 

formação de marmitas. 

Hidrogeologia 

Com relação à hidrologia, há duas surgências na caverna, aparentemente permanentes. A principal está 

localizada na parte distal da caverna e uma secundária, de menor fluxo, está próxima à entrada 

(FIGURA 138). 
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FIGURA 138. SURGÊNCIA PRINCIPAL LOCALIZADA NA PORÇÃO DISTA DA CAVERNA. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Presença de material de granulometria silte e areia fina a média, com clastos de tamanho seixo a 

matacão, bastante alterados e subangulosos. Nota-se a presença de raízes entre os planos de fratura 

da rocha e no piso. Leques de material terrígeno silto-arenoso na saída do conduto lateral. 

Coraloides de coloração branca a cinza claro com pontas arredondadas, curiosamente alinhados ao 

plano da foliação (FIGURA 139).  

 

FIGURA 139. CORALOIDES ENCONTRADOS NO INTERIOR DA CAVERNA, ALINHADOS AOS PLANOS DE FOLIAÇÃO (À ESQUERDA); À DIREITA 

DETALHE DOS CORALOIDES. 

Gênese 

Acredita-se que a gênese seja endógena, por ampliação de canalículos (piping) ao longo dos planos de 

fratura e foliação. Abatimentos contribuíram para aumentar o volume da caverna. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 40% de zona de entrada e 60% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas, pteridófitas e brotos de angiospermas restritos à entrada, além de micro-organismos por toda 

sua extensão. Foram detectados também fungos brancos crescendo sobre guano, na penumbra. Na 

primeira campanha o ambiente apresentava regiões secas e úmidas, enquanto na segunda demonstrou-

se úmido por completo, com regiões encharcadas. Em ambas as campanhas, havia drenagem em seu 

interior. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos e raízes de calibre grosso e fino. Apenas na primeira campanha registrou-se a 

presença de fezes de vertebrado insetívoro. Verificou-se também a ocorrência de manchas de guano 

recente e antigo de morcego hematófago, em ambas as campanhas (FIGURA 140). 

Fauna 

Foram registradas 61 morfoespécies na cavidade, 51 na campanha seca e 26 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 23% no período seco e 

40% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de um táxon classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Collembola: Trogolaphysa sp.2. Houve registro de morcegos da espécie 

Dyphylla eucaudata em ambas as campanhas (FIGURA 140). A lista de espécies completa encontra-se no 

Anexo IV. 

   

FIGURA 140 – À ESQUERDA, PONTOS RECENTES DE GUANO DE MORCEGO HEMATÓFAGO; À DIREITA, AGRUPAMENTO DE DYPHYLLA 

EUCAUDATA. AMBAS AS FOTOS DA CAMPANHA SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

A vegetação do entorno encontra-se alterada por queimadas antigas e possível extração de madeira 

no entorno de 250 m. 

CAV-0007 

Inserção 

A caverna está inserida dentro de uma dolina com formato de elipse com aproximadamente 10 x 20 m 

em planta e 6 a 8 m de profundidade. No entorno há floresta semidecidual alterada (FIGURA 141). 
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FIGURA 141. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0007 LOCALIZADA NO INTERIOR DE UMA DOLINA. 

Litologia e estruturas 

Quartzito micáceo ora apresentando camadas ricas em minerais opacos intercaladas com camadas 

arenosas mais puras (granulometria areia fina a média). Muito alterado pelo intemperismo e bastante 

deformado. Veios de quartzo e brecha de cisalhamento com quartzo boudinado e moscovita formando 

uma camada de aproximadamente um metro entre dobras fechadas do quartzito (FIGURA 142). Está 

exposta em perfil num plano de fratura de orientação 340/82. 

 

 

FIGURA 142. À ESQUERDA VEIO DE QUARTZO ALOJADO NO QUARTZITO; À DIREITA BRECHA DE CISALHAMENTO COM QUARTZO BOUDINADO E 

MOSCOVITA. 

Morfologia 

Em alguns trechos estão preservadas feições originais com meandros de curso d'água e ravinamento do 

piso indicando aumento da energia. De modo geral predominam feições de abatimento, com grandes 

cones de sedimento (blocos e areia). Destacam-se o grande abatimento na entrada da caverna, e o da 

parte distal (ainda instável), que em determinados segmentos preserva a forma original do teto, o qual 

localmente tem forma de cúpula, gerada por abatimentos. 
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Hidrogeologia 

Foram observadas surgências em dois canalículos no interior da caverna com presença de leques de 

sedimentos nas saídas dos mesmos. Funcionam como sistemas tributários ao curso d’água principal 

proveniente do salão de entrada. A drenagem escavou as laterais dos cones de sedimentos, separando-

os das paredes. Piso com ravinamento bem marcado indica o rebaixamento do nível de base da 

caverna. A drenagem principal recebe o fluxo dos condutos norte e oeste e flui em direção à 

extremidade SE, desaparecendo sob o teto baixo deste setor (FIGURA 143). 

 

FIGURA 143. À ESQUERDA SURGÊNCIA NO INTERIOR DA CAVIDADE; À DIREITA CONE DE SEDIMENTOS SEPARADO DAS PAREDES DA CAVERNA 

PELA AÇÃO DA ÁGUA. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Clastos de quartzito alterado. Grandes cones de areia/silte com matacões muito alterados (alguns 

superiores a 10 m descolados do teto ainda preservam a forma deste). Sedimento de granulometria 

silte a areia fina de coloração bege clara predomina em toda a caverna. Seixos e calhaus de quartzo 

(de veio) angulosos ocorrem ao longo da drenagem. Leques de sedimento (areia/silte) na saída de 

canalículos. Presença de brechas de sedimento cascalhento presas às paredes (FIGURA 144). 

Com relação aos espeleotemas, foram observadas apenas crostas ferruginosas. 

 

FIGURA 144. À ESQUERDA CONE DE AREIA E SILTE COM MATACÕES; À DIREITA BRECHA DE SEDIMENTO CASCALHENTO PRESA À PAREDE. 

Gênese 

É possível identificar em alguns trechos dois estágios de evolução, associada ao escoamento. O primeiro 

associado a um fluxo de menor energia, que gerou um conduto mais largo, cujas paredes hoje estão em 
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uma altura de aproximadamente 1,5 m. Um aumento da energia do fluxo foi responsável pela incisão 

do piso, criando patamares residuais nas laterais desses condutos. Alguns canalículos e brechas que se 

posicionam sobre estes patamares testemunham a descida do nível de base da caverna. O teto plano 

nestes setores sugere que o fluxo inicial ocorria entre os planos da foliação, tendo gerado condutos 

baixos e alargados que evoluíram para a forma atual. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 5% de zona de entrada, 15% de penumbra e 80% de zona afótica. 

Observou-se a ocorrência de briófitas, pteridófitas e brotos de angiospermas restritos à entrada, além 

de micro-organismos brancos e amarelos e fungos distribuídos pela entrada e penumbra (FIGURA 145). 

Em ambas as campanhas, a cavidade apresentava regiões de baixa e elevada umidade. Na primeira 

campanha foram observados gotejamentos (FIGURA 145), enquanto na segunda havia também 

percolação e drenagem em seu interior. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos, raízes de calibre grosso e fino e fezes de vertebrado indeterminado. 

Verificou-se também, em ambas as campanhas, a ocorrência de manchas de guano recente e antigo de 

morcego hematófago, bem como pequenos acúmulos de guano exaurido de morcego indeterminado. 

Fauna 

Foram registradas 57 morfoespécies na cavidade, 40 na campanha seca e 39 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 38% no período seco e 

33% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de dois táxons classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Araneae: Anapistula sp.1 e Collembola: Trogolaphysa sp.2. Houve registro de 

morcego não identificado na campanha seca e de quirópteros da subfamília Desmodontinae úmida. A 

lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

   
 

FIGURA 145 – CORPO DE FRUTIFICAÇÃO DE FUNGO (À ESQUERDA) E GOTÍCULAS DE EXSUDAÇÃO (À DIREITA). 
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Conservação da cavidade e entorno 

A caverna está bem conservada, impactos apenas na vegetação do entorno. 

CAV-0008 

Inserção 

Conduto localizado em uma pequena e isolada escarpa, na lateral de um vale estreito. A vegetação do 

entorno é floresta semidecídua bastante alterada (FIGURA 146). 

 

FIGURA 146. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0008. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito micáceo cor creme e bastante alterado. A granulometria é areia fina a 

média. 

Morfologia 

Conduto com feição tubular e alinhamento WNW-ESE na parte proximal e E-W na parte distal, onde 

torna-se mais estreito. Alvéolos e canalículos se desenvolvem na parede seguindo os planos de foliação 

e o teto é predominantemente baixo (FIGURA 147). 

 

FIGURA 147. ALVÉOLOS NA PAREDE DA CAVERNA. 

Hidrogeologia 

Com relação à hidrologia foi observada uma surgência ativa no momento da visita (FIGURA 148). 
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FIGURA 148. DRENAGEM NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Seixos de quartzo de veio, silte e areia próximo à entrada, no interior predomina sedimento silto-

argiloso de coloração amarelada e não foram observados espeleotemas. 

Gênese 

A respeito da gênese acredita-se que o alargamento dos canalículos esteja associado a um sistema 

tributário ao vale principal. A caverna está encaixada lateralmente ao alinhamento do vale. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 10% de zona de entrada e 90% de penumbra. Observou-se o crescimento de 

briófitas restrito à entrada, além de micro-organismos brancos e rosados distribuídos por toda sua 

extensão (FIGURA 149). Em ambas as campanhas, a cavidade apresentava elevada umidade, havendo 

drenagem em seu interior. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade acúmulos de material vegetal e detritos, em ambas as campanhas. 

Fauna 

Foram registradas 28 morfoespécies na cavidade, 12 na campanha seca e 20 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 50% no período seco e 

17% para o período úmido. Não foram registrados táxons troglomórficos/troglóbios. A lista de espécies 

completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 149 – MICRO-ORGANISMOS CRESCENDO NO INTERIOR DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Pastagem próxima à cavidade, estrada de fazenda a aproximadamente 100 m e estrada de acesso a 

aproximadamente 350 m. 

CAV-0009 

Inserção 

Entrada a montante está em um dolinamento formado na base de uma ravina com drenagem 

temporária. A dolina tem aproximadamente 5 m de profundidade e está alguns metros abaixo de um 

degrau na ravina. A entrada de jusante é baixa (cerca de 1,5 m) e estreita. Logo abaixo desta há um 

degraus que forma uma queda d’água. A vegetação do entorno é de transição entre o campo rupestre 

e a floresta semidecidual, localmente alterada (FIGURA 150). 

 

FIGURA 150. ENTRADA DA CAV-0009. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em itabirito com camadas de quartzo preservadas e abundantes veios de quartzo 

leitoso. Nota-se uma camada aparentemente milonitizada, rica em mica e fragmentos de hematita 

(possivelmente associada a cisalhamento). Sua espessura é de aproximadamente 1 m e intercala-se com 

veios de quartzo e hematita especular (FIGURA 151). 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 141 

 

FIGURA 151. CAMADA APARENTEMENTE MILONITIZADA, RICA EM MICA E FRAGMENTOS DE HEMATITA, POSSIVELMENTE ASSOCIADA A 

CISALHAMENTO. 

Morfologia 

A caverna tem a forma de um túnel predominantemente retilíneo com alinhamento próximo a SW-NE. 

Apresenta leve curvatura ao longo de seu eixo, principalmente no trecho central, onde desloca-se 

levemente para norte, adquirindo maior volume, para logo adiante se estreitar. Ocorrem feições de 

abatimento. O teto acompanha o mergulho da rocha e mostra regularidade interrompida por cúpulas 

de abatimento. Alvéolos se instalam em zonas de maior intemperismo da rocha e canalículos se instalam 

no contato entre fraturas e o plano de bandamento. Ravinamentos no piso indicam aumento da energia 

da drenagem, causando o estreitamento do conduto em alturas abaixo de 1, 5 m. Ocorrem algumas 

marmitas. 

Hidrogeologia 

No momento da visita o fluxo da drenagem se limitou ao trecho entre a entrada de montante e a poça 

formada após a primeira curva do conduto. Não foi registrado escoamento subaéreo até a entrada de 

montante. O piso encontra-se ravinado ao longo do curso d’água e após a poça está encoberto por 

sedimento (FIGURA 152). 

 

FIGURA 152. POÇA NO INTERIOR DA CAVERNA CAV-0009. 
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Sedimentos clásticos e químicos 

Com relação a sedimentos, predomina material clástico cascalhento, com matacões concentrados a 

jusante da poça. Argila vermelha se concentra também neste trecho, na saída de alguns canalículos e em 

brechas presas à parede (material alóctone que aparentemente entupiu temporariamente a caverna). 

Sedimentos mais grosseiros são compostos por hematita, quartzo, especularita e localmente xisto 

(FIGURA 153). 

 

FIGURA 153. À ESQUERDA MATACÕES DEPOSITADOS NO PISO DA CAV-0009; À DIREITA, ARGILA CONCENTRADA NA SAÍDA DE UM 

CANALÍCULO. 

A respeito dos sedimentos químicos, crostas ferruginosas delgadas e bastante incipientes estão presentes 

em algumas porções da caverna. 

Gênese 

A gênese está associada ao processo de piping, ainda observado na caverna pela presença de 

canalículos. Abatimentos e erosão fluvial contribuíram para a configuração atual do conduto. Destacam-
se o abatimento que expôs a entrada de montante e o entalhe do piso rochoso próximo a esta entrada. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 20% de zona de entrada e 80% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas, pteridófitas e brotos de angiospermas restritos à entrada, além de micro-organismos brancos 

sobre as paredes por toda sua extensão. Em ambas as campanhas observou-se elevada umidade, 

havendo gotejamentos e drenagem em seu interior apenas na segunda (FIGURA 154). 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos e raízes de calibre grosso e fino. Na primeira campanha, documentou-se a 

presença de fezes de vertebrado não identificado na penumbra. Na segunda, havia fezes de 

vertebrado insetívoro na entrada, além de manchas antigas de guano de morcego carnívoro distribuídas 

por toda a cavidade. 
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Fauna 

Foram registradas 46 morfoespécies na cavidade, 28 na campanha seca e 29 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 60% no período seco e 

71% para o período úmido. Não foram registrados táxons troglomórficos/troglóbios. Houve registro de 

morcegos da espécie Chrotopterus auritus na campanha úmida (FIGURA 154). A lista de espécies 

completa encontra-se no Anexo IV. 

   

FIGURA 154 – À ESQUERDA, DRENAGEM NO INTERIOR DA CAVIDADE. À DIREITA, AGRUPAMENTO DE CHROTOPTERUS AURITUS. AMBAS AS FOTOS 

DA CAMPANHA ÚMIDA. 

Conservação da cavidade e entorno 

Com relação à conservação, a vegetação do entorno encontra-se alterada. 

CAV-0010 

Inserção 

A entrada da caverna está na base de uma escarpa de aproximadamente 6 m de altura e a 

aproximadamente 10 m da margem esquerda do Ribeirão Mata Cavalo, posicionada obliquamente a 

este. A vegetação do entorno é de floresta alterada (FIGURA 155). 

 

FIGURA 155. ENTRADA DA CAV-0010. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito alterado de cor creme, granulometria areia fina a média, pouco 

micáceo. Veios de quartzo leitoso ao longo dos planos de foliação com mica esverdeada e hematita. No 

interior da cavidade o quartzito está localmente menos alterado (FIGURA 156). No interior da caverna 
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foi verificada a presença de foliação, com a caverna posicionada no interior de uma dobra aberta 

anticlinal. 

 

FIGURA 156. QUARTZITO FINO DE COR CREME NA CAVERNA CAV-0010 

Morfologia 

A caverna é retilínea com alargamento na lateral SW. O eixo principal do conduto é NW, com teto 

baixo e arqueado na zona de entrada devido à dobra anticlinal onde a caverna está posicionada, 

tornando-se pouco mais alto no interior. Em geral o teto acompanha o mergulho da rocha e há 

canalículos na parte distal da caverna. 

Hidrogeologia 

Há uma surgência na lateral oeste da cavidade, que escoa em direção à lateral leste da entrada. O 

fluxo é pequeno no momento da visita. O sedimento encontra-se ravinado ao longo do curso d’água. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões de quartzito subangulosos e placoides com calhaus e seixos subordinados. 

Fragmentos de quartzo de veio e material argilo-arenoso em menor proporção. Existe uma contribuição 

da parte externa na sedimentação da caverna, em função da inclinação da vertente. No entanto o 

material alóctone não atinge as partes mais distais da caverna (FIGURA 157). 

 

FIGURA 157. À ESQUERDA MATACÕES PLACOIDES NO PISO DA CAVERNA; À DIREITA MATERIAL ARGILOSO COBRINDO PARTE DO PISO. 

Com relação aos sedimentos químicos, os coraloides do tipo agulha milimétricos são abundantes no teto 

e possuem coloração creme com pontas pretas ou acinzentadas. Alguns coraloides rombudos sobre de 
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blocos associados a crostas possivelmente sulfáticas também são observados, alguns sobre crosta branca 

(FIGURA 158). 

 

FIGURA 158. CORALOIDES DO TIPO AGULHA NO TETO DA CAVIDADE. 

Gênese 

A gênese da caverna está associada a processos de piping, em contexto de drenagem tributária ao 

córrego Mata Cavalo. Abatimentos e erosão fluvial pretérita contribuíram de forma secundária. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade com entrada mediamente sombreada pela vegetação, sendo constituída de 65% de zona de 

entrada e 35% de penumbra. Observou-se a ocorrência de briófitas, pteridófitas e brotos de 

angiospermas restritos à entrada, além de micro-organismos brancos, amarelos e rosados por toda sua 

extensão (FIGURA 159). Na primeira campanha o piso apresentava regiões secas, úmidas e 

encharcadas, enquanto na segunda demonstrou-se úmido por completo, com regiões encharcadas. Em 

ambas as campanhas, havia gotejamentos e drenagem em seu interior, com percolações registradas 

apenas durante a primeira campanha. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal e raízes de calibre grosso e fino. Na primeira campanha, documentou-se a presença 

de fezes de vertebrado insetívoro (anfíbio) na penumbra. Em ambas as campanhas, havia manchas de 

guano exaurido de morcego indeterminado. 

Fauna 

Foram registradas 59 morfoespécies na cavidade, 39 na campanha seca e 32 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 18% no período seco e 

25% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de um táxon classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Isopoda: Platyarthridae sp.1. A lista de espécies completa encontra-se no 

Anexo IV. 
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FIGURA 159 – À ESQUERDA, BRIÓFITAS CRESCENDO NA ENTRADA, COM GOTÍCULAS PROVENIENTES DE GOTEJAMENTOS (CAMPANHA ÚMIDA). À 

DIREITA, MICRO-ORGANISMOS ROSADOS SOBRE O TETO (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Com relação à conservação, a vegetação do entorno encontra-se alterada. 

CAV-0011 

Inserção 

A entrada da caverna é baixa e bastante discreta, e está localizada na base da escarpa. A encosta é 

bem inclinada e a vegetação é de floresta semidecídua. Está a cerca 50 m da margem esquerda de um 

riacho (FIGURA 160). 

 

FIGURA 160. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0011 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito com granulação fina de cor creme, friável, micáceo, bastante 

homogêneo. Há boudins de quartzo leitoso e localmente minerais opacos na forma de lentes milimétricas 

(hematita?) e granular. Localmente, o quartzito possui coloração avermelhada. Nota-se a presença de 

delgadas películas de óxido de ferro nos planos de fratura (FIGURA 161). 
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FIGURA 161. À ESQUERDA QUARTZITO DE COLORAÇÃO FINA APRESENTANDO LOCALMENTE MINERAIS OPACOS; À DIREITA BOUDIN DOBRADO 

DE QUARTZO LEITOSO.  

Morfologia 

Salão amplo na parte distal, com entrada e condutos laterais bem menos desenvolvidos. Cúpulas 

geradas por abatimento elevam o volume do trecho distal. Em planta o padrão se aproxima do 

curvilíneo, com o segmento inicial na direção WNW e curvando-se na zona central para SW. O 

sedimento atual parece entupir parcialmente a caverna, que pode ser mais volumosa (FIGURA 162). 

 

FIGURA 162. À ESQUERDA CANALÍCULO NO INTERIOR DA CAVERNA; À DIREITA CÚPULA DE ABATIMENTO NA PARTE CENTRAL DA CAVERNA. 

Hidrogeologia 

Caverna seca, sem gotejamento ou exsudação no dia da visita. Piso levemente úmido. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Areia fina predomina, parece que a maior parte é autóctone, porém é bem provável que tenha grande 

contribuição da parte externa. Os sedimentos possivelmente entraram em grande parte, antes do 
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rebaixamento da paisagem externa ou durante esse processo. Poucos calhaus de quartzo e quartzito. 

Troncos trazidos por humanos (possivelmente para armadilhas de caça). 

Não foram observados espeleotemas no interior da caverna. 

Gênese 

A caverna parece ter sido maior, ou seja, parte foi perdida com a evolução da vertente. O sedimento 

parece preencher um grande volume e entupir parcialmente os condutos laterais. Cúpulas de abatimento 

aumentam significativamente o volume no trecho distal. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade com entrada levemente sombreada, sendo constituída de 10% de zona de entrada, 80% de 

penumbra e 10% de zona afótica. Observou-se a ocorrência de briófitas restrita à entrada, enquanto 

micro-organismos foram vistos crescendo sobre fezes na penumbra. Em ambas as campanhas observou-

se um ambiente seco, sem presença de indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal (FIGURA 163), detritos, raízes de calibre fino e fezes de vertebrado indeterminado. 

Apenas na primeira campanha, foram vistas também fezes de vertebrado insetívoro. Em ambas as 

campanhas, foram encontrados pequenos acúmulos de guano exaurido de morcego hematófago 

(FIGURA 163), havendo também depósitos recentes na segunda campanha. 

Fauna 

Foram registradas 37 morfoespécies na cavidade, 22 na campanha seca e 29 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 30% no período seco e 

40% para o período úmido. Não foram registrados táxons troglomórficos/troglóbios. Houve registro de 

morcegos da espécie Dyphylla eucaudata na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se 

no Anexo IV. 

  

FIGURA 163 – À ESQUERDA, MATERIAL VEGETAL OBSERVADO NA CAMPANHA ÚMIDA. À DIREITA, ACÚMULOS DE GUANO REGISTRADOS 

DURANTE A CAMPANHA SECA. 
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Conservação da cavidade e entorno 

Aparentemente nada anormal no entorno. No interior, troncos cortados por facão são abundantes. 

CAV-0012 

Inserção 

A caverna está na baixa vertente de uma colina alongada e eixo N-S. A superfície é coberta por solo 

vermelho resultante do intemperismo de rochas vulcânicas. Muitos ravinamentos (voçorocas) ocorrem no 

entorno. Na base de um destas ravinas afloram quartzitos com dolinas verticais (pequenos abismos) que 

constituem as entradas da caverna. A maior delas está posicionada a leste, com forma alongada e 

profundidade de cerca de 8 m. Esta dolina concentra o fluxo d'água da caverna, drenando-o através 

de um túnel na extremidade norte em direção a um córrego. A vegetação no entorno está bastante 

alterada, predominando pastagem e restos de floresta semidecídua (FIGURA 164). 

 

FIGURA 164. ENTRADA NORTE (À ESQUERDA) E LESTE (À DIREITA) DA CAVERNA CAV-0012. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito com granulação fina e cor creme, micáceo, com lentes de hematita de 

espessura milimétrica. Apresenta-se alterado e localmente friável. Foram observados veios de quartzo 

leitoso com espessuras variadas (1 a 10 cm) e também ocorrem veios boudinados. Presença de dobras, 

as quais se apresentam como arqueamentos centimétricos. 

Morfologia 

A forma em planta se aproxima da dendrítica, com ramificações menos desenvolvidas confluindo para 

um sistema mais evoluído representado pelo conduto principal. Algumas seções tem a forma de 

"fechadura" e "losango", o que indica mudança no fluxo da drenagem (aumento da energia) no primeiro 

caso e, diminuição e aumento no segundo. Cúpulas em abundância, algumas sugerindo abatimentos, mas 

a presença de brechas indica que houve preenchimento quase total da caverna, possibilitando a 

paragênese. Isso precisa ser mais bem investigado. Algumas surgências em canalículos suspensos resistem 

em se adaptar ao atual nível de base. Notam-se trechos nitidamente controlados por fraturas. 
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Hidrogeologia 

Drenagem com fluxo intenso. O sistema é drenado em direção à entrada leste (dolina principal) e 

posteriormente à extremidade norte da caverna, de onde atinge a superfície e flui em direção a um 

córrego (FIGURA 165). 

 

FIGURA 165. PROCESSOS HIDROLÓGICOS VERIFICADOS NO INTERIOR DA CAVIDADE CAV-0012. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Sedimento argiloso vermelho preencheu praticamente toda a caverna no passado. Hoje é visto de forma 

residual em paredes e formando paleopisos em alguns pontos. A origem desse material está nos solos 

da encosta acima da caverna (provavelmente resultantes da alteração de rochas vulcânicas 

posicionadas sobre os quartzitos), capturado pelas dolinas (FIGURA 166). Observam-se calhaus e 

matacões de quartzo, seixos e calhaus de filito e quartzo. 

Observaram-se crostas ferruginosas inconsolidadas (coloidal) e escorrimentos de cor escura com crostas 

negras (ativos). Em geral, poucos espeleotemas (FIGURA 166). 

 

FIGURA 166. À ESQUERDA SEDIMENTO ARGILOSO (ALÓCTONE) DEPOSITADO EM UMA REENTRÂNCIA; À DIREITA ESCORRIMENTO DE ÓXIDO-

HIDRÓXIDO DE FERRO. 
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Gênese 

Há registros de possível paragênese (cúpulas). A caverna esteve temporariamente entupida de 

sedimento argiloso alóctone e a remoção desse material indica que houve rebaixamento no nível de 

base local (ou regional) que gerou aumento de energia do fluxo d'água, acarretando também na 

incisão do piso (ravinamentos). Há pouca contribuição de processos de abatimento, predominam feições 

de erosão e dissolução (alvéolos). 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 50% de zona de entrada, 30% de penumbra e 20% de zona afótica. 

Observou-se a ocorrência de briófitas e árvore na entrada, além de micro-organismos brancos e 

amarelos e fungos distribuídos por toda sua extensão, inclusive sobre guano. Na primeira campanha o 

ambiente apresentava regiões secas, úmidas e encharcadas, enquanto na segunda demonstrou-se úmido 

por completo, com regiões encharcadas. Em ambas as campanhas, havia drenagem e poça em seu 

interior, com gotejamentos e percolações registradas apenas durante a segunda campanha. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal e raízes de calibre grosso e fino. Na primeira campanha, documentou-se a presença 

de fezes de vertebrados tanto insetívoros como de procedência indeterminada. Em ambas as 

campanhas, havia manchas de guano recente, antigo e exaurido de morcego hematófago, que 

ocupavam uma área maior no período seco (FIGURA 167). Neste, foram encontrados também pequenos 

acúmulos recentes de guano de morcego indeterminado. 

Fauna 

Foram registradas 93 morfoespécies na cavidade, 53 na campanha seca e 63 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 30% no período seco e 

40% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de um táxon classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Collembola: Pseudosinella sp.1. Houve registro de morcegos das espécies 

Desmodus rotundus (FIGURA 167) e Dyphylla eucaudata na campanha seca, bom como de morcego da 

subfamília Desmodontinae durante a campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no 

Anexo IV. 
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FIGURA 167 –  À ESQUERDA, MANCHA DE GUANO EXAURIDO. À DIREITA, DESMODUS ROTUNDUS. AMBAS AS FOTOS DO 

PERÍODO SECO. 

Conservação da cavidade e entorno 

Voçorocas no entorno. Algumas drenam a chuva para o interior da caverna. Há sacos plásticos e lixo em 

alguns pontos da entrada principal. 

CAV-0013 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada na base de uma escarpa em anfiteatro, que restou do 

abatimento de uma antiga dolina. No entorno há floresta semidecídua. A caverna está próxima à 

margem esquerda de uma drenagem (FIGURA 168). 

 

FIGURA 168. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0013. 

Litologia e estruturas 

Quartzito com granulação fina de cor creme, micáceo e bastante alterado, com intercalações 

localizadas de camadas acinzentadas. Veios de quartzo hialino em fraturas, discordantes ou não, do 

plano de foliação. Em alguns pontos do teto a mica alterada forma camadas pastosas de cor cinza e 

amarelada. Crosta delgada de cor chumbo, dura, revestindo um veio de quartzo. Cristais de quartzo. 

Delgadas lâminas hematíticas ocorrem de modo localizado. 

Presença de dobras abertas, veios de quartzo em fraturas e dobras fechadas próximas a veios de 

quartzo (FIGURA 169). 
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FIGURA 169. À ESQUERDA VEIO DE QUARTZO ALOJADO NO QUARTZITO; À DIREITA CAMADAS DE QUARTZITO DOBRADAS. 

Morfologia 

O padrão em planta poderia ser comparado ao dendrítico, com condutos menores confluindo em 

direção a um conduto principal. 

No entanto, na caverna isso ocorre de modo incipiente. Há salões mais volumosos (como o central) em 

decorrência de abatimentos no teto e alargamento lateral (é possível que tenha se desenvolvido 

isoladamente, conectando-se posteriormente ao restante da caverna). Predomina em toda a cavidade 

feições de abatimento. Destaca-se no salão central uma grande cúpula de colapso. Alguns canalículos 

ocorrem no conduto norte, alguns ativos hidrologicamente. Há estreitamentos em alguns pontos, 

ravinamento em alguns trechos do piso rochoso e canalículos suspensos (FIGURA 170). 

 

FIGURA 170. À ESQUERDA CÚPULA DE ABATIMENTO; À DIREITA RAVINAMENTO NO PISO DA CAVERNA CAV-0013. 

Hidrogeologia 

Há uma surgência, possivelmente temporária, pouco abaixo da entrada. Ela é responsável pelo 

ravinamento profundo do piso deste setor. Presença de furos de gotejamento no sedimento do piso. Há 

outra surgência no final do conduto norte, saindo de um canalículo. Todo o fluxo é direcionado ao 

conduto da extremidade SE da caverna (FIGURA 171). 
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FIGURA 171. SURGÊNCIA A PARTIR DE UM CANALÍCULO NA CAV-0013. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predomina areia e calhaus de quartzito. A argila vem da entrada (dolina) e predomina apenas neste 

setor. Cones de abatimento (com areia e blocos) abaixo de cúpulas. Há um pequeno terraço arenoso, 

com estratificação cruzada na parte distal. Indica que houve preenchimento de parte do conduto em 

fluxo mais enérgico que o atual (FIGURA 172). 

Presença de crosta inconsolidada de coloração escura no leito da surgência. A composição pode ser 

hidróxido de ferro, mas não há certeza. 

  

FIGURA 172. CONES DE ABATIMENTO COMPOSTOS POR AREIA (À ESQUERDA) E MATACÕES (À DIREITA). 

Gênese 

Predominam feições de abatimento. Processos de piping ativos na extremidade norte (conduto). O 

conduto maior parece acompanhar o eixo de uma dobra anticlinal. Incisão do piso e canalículos 

suspensos evidencia rebaixamento do nível de base da caverna. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade parcialmente sombreada pela vegetação, sendo constituída de 5% de zona de entrada, 20% 

de penumbra e 75% de zona afótica. Observou-se a ocorrência de briófitas sobre a parede, brotos de 

angiosperma e líquens, restritos à entrada.  Foram vistos micro-organismos brancos, que se distribuíam 

pelo restante da cavidade, fungos crescendo sobre fezes e guano, na região afótica (FIGURA 173). Nas 

duas campanhas o ambiente apresentava regiões secas e úmidas, bem como percolações. No período 

úmido, algumas regiões demonstravam-se encharcadas, havendo também gotejamentos e drenagem em 

seu interior. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos e raízes de calibre fino. Na primeira campanha, documentou-se a presença de 

fezes de vertebrados insetívoros, enquanto na segunda foram avistadas apenas fezes de vertebrado 

indeterminado. Em ambas as campanhas, havia acúmulos de guano antigo e exaurido de morcego 

indeterminado, que ocupavam uma área maior no período seco, em relação ao úmido. 

Fauna 

Foram registradas 42 morfoespécies na cavidade, 31 na campanha seca e 19 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 40% no período seco e 

0% para o período úmido. Observou-se, apenas na primeira campanha, ninho abandonado de ave. 

Cavidade com ocorrência de três táxons classificados como troglomórficos/troglóbios: Pseudoscorpiones: 

Pseudochthonius sp.2, Collembola: Trogolaphysa sp.1 e Isopoda: Platyarthridae sp.1. Houve registro de 

morcego não identificado na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 173 – MICRO-ORGANISMOS CRESCENDO SOBRE GUANO (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Quanto à conservação foi notada alteração da vegetação. 

CAV-0014 

Inserção 

Caverna possui cinco entradas, quatro delas formada por dolinas, alinhadas ao eixo NNE. As dolinas 

apresentam em geral uma face rochosa, onde se posicionam as entradas e a outra extremidade na 

forma de rampa de colúvio. A entrada mais a sul é uma grande dolina com aproximadamente 10 m de 
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profundidade. A vegetação do entorno é floresta semidecidual alterada. A entrada NE está em uma 

pequena escarpa e constitui a cabeceira de um pequeno curso d’água (FIGURA 174). 

 

FIGURA 174. ENTRADAS DA CAV-0014. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito branco, de granulação areia fina a média, pouco micáceo e levemente 

alterado. Intercalações de camadas micáceas mais escuras e veios de quartzo com mica acinzentada 

(FIGURA 175). 

 

FIGURA 175. QUARTZITO DE GRANULAÇÃO FINA COM INTERCALAÇÕES DE CAMADAS DE MICÁCEAS. 

Morfologia 

Feições de abatimento são predominantes (ocorrem algumas cúpulas). Há patamares residuais nas 

laterais do conduto principal e um conduto em nível superior que indicam rebaixamento do piso. 

Hidrogeologia 

Drenagem ativa com diferentes pontos de surgência, em geral no inicio de condutos menores confluindo 

para o conduto principal. A entrada NE forma um poço na cabeceira de uma drenagem subaérea 

(FIGURA 176). 
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FIGURA 176. DRENAGEM NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Sedimento escuro argiloso com muita matéria orgânica é injetado pelas dolinas, que se posicionam a 

montante, formando grandes rampas de sedimento nestas entradas (FIGURA 177). O sedimento 

autogênico é predominantemente arenoso, com fragmentos de quartzo e quartzito, em geral angulosos 

a subangulosos. O tamanho varia de seixo a matacão. Há cones de abatimento bastante expressivos, 

com areia e blocos. Parte do sedimento mais grosseiro pode também ter vindo de fora. Os matacões 

são os únicos claramente autogênicos. 

 

FIGURA 177. CONES DE SEDIMENTO ARGILOSO RICO EM MATÉRIA ORGÂNICA INJETADO PELAS DOLINAS. 

Presença de coraloides, em geral milimétricos, de coloração escura e pontas arredondadas. Crostas 

ferruginosas aparecem recobrindo o quartzito ao longo do curso d’água (FIGURA 178). 
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FIGURA 178. À ESQUERDA CORALOIDES MILIMÉTRICOS DE COR CINZA; À DIREITA CROSTA FERRUGINOSA RECOBRINDO O QUARTZITO AO 

LONGO DO CURSO D'ÁGUA. 

Gênese 

Processos de piping, condicionados aos planos de fratura e foliação. Abatimentos contribuem para o 

aumento da cavidade. As dolinas foram geradas pelo colapso do teto. Processos erosivos, associados à 

drenagem estão atuantes. Nota-se rebaixamento no nível de base da caverna ao longo do conduto 

principal, marcado pelo encaixamento da drenagem. Curiosamente os patamares residuais mantidos nas 

laterais do conduto têm altura média de aproximadamente 1,5 m, altura próxima à de patamares 

observados em outras cavernas da área. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 15% de zona de entrada, 75% de penumbra e 10% de zona afótica. 

Observou-se a ocorrência de plantas na entrada, além de micro-organismos brancos e fungos no 

restante da cavidade (FIGURA 179). Na primeira campanha o ambiente apresentava regiões secas, 

úmidas e encharcadas, enquanto na segunda demonstrou-se úmido por completo, com regiões 

encharcadas. Em ambas as campanhas verificou-se a presença de drenagem em seu interior, havendo 

também formação de poça no período seco, bem como gotejamentos e percolações no período úmido. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos, raízes de calibre grosso e fino (FIGURA 179) e fezes de vertebrado 

insetívoro. Em ambas as campanhas havia guano de morcego hematófago, formando manchas de 

acúmulos recentes e antigos, no período seco, e distribuindo-se em pequenos acúmulos antigos e 

exauridos, no período úmido. 

Fauna 

Foram registradas 83 morfoespécies na cavidade, 58 na campanha seca e 55 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 50% no período seco e 

50% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de quatro táxons classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Pseudoscorpiones: Pseudochthonius sp.2, Collembola: Pseudosinella sp.1 e 

Trogolaphysa sp.2 e Isopoda: Platyarthridae sp.1. Houve registro de morcegos da espécie Dyphylla 
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eucaudata na campanha seca e de quiróptero não identificado na campanha úmida. A lista de espécies 

completa encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 179 – À ESQUERDA, CORPOS DE FRUTIFICAÇÃO E HIFAS DE FUNGOS. À DIREITA, RAÍZES DE CALIBRE FINO. AMBAS AS FOTOS DA 

ESTAÇÃO ÚMIDA. 

Conservação da cavidade e entorno 

Quanto à conservação, nota-se que a mata do entorno está alterada. 

CAV-0015 

Inserção 

A entrada está no fundo de uma dolina que se posiciona em um patamar, na encosta, em meio a vários 

escarpamentos. Está próxima a margem direita do rio Santo Antônio. Floresta aberta e campo cerrado 

no entorno (FIGURA 180). 

 

FIGURA 180. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0015. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito com granulação fina a média, pouco alterado de coloração branca com 

intercalações milimétricas de minerais opacos, possivelmente mica. Veios de quartzo leitoso bastante 

espessos, aproximadamente 30 cm, com concentrações hematíticas nas bordas (FIGURA 181). Nota-se 

que apenas algumas paredes aparecem na posição original, a maior parte está basculada. 
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FIGURA 181. VEIO DE QUARTZO CONTENDO HEMATITA. 

Morfologia 

Caverna em tálus na base de um dolinamento. Paredes e teto compostos por matacões erráticos. Possui 

um conduto em curva pouco amplo com duas entradas posicionadas em suas extremidades opostas 

(FIGURA 182). 

 

FIGURA 182. CONDUTO DA CAVERNA, COM PAREDES FORMADAS POR BLOCOS BASCULADOS. 

Hidrogeologia 

Durante a visita observou-se que paredes e piso estavam úmidos, e presença de gotejamento pontual. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Indícios de entupimento temporário (argilas presas nas partes mais altas). Há um cone com matacões 

recobertos por argila com mais de 2 m de altura. O material terrígeno entra pela dolina (FIGURA 183). 

Sem espeleotemas, possivelmente em função do preenchimento por sedimento ocorrido na caverna. 
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FIGURA 183. À ESQUERDA ARGILA COBRINDO MATACÕES; À DIREITA BLOCOS NO INTERIOR DA CAVERNA. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 50% de zona de entrada e 50% de penumbra. Não se observou a ocorrência 

de plantas, porém havia micro-organismos brancos e amarelos sobre a parede, na região da entrada. 

Na primeira campanha observou-se um ambiente seco, sem presença de indicativos hídricos. Na segunda 

demonstrou-se úmido por completo, havendo também gotejamentos. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal (FIGURA 184), detritos e raízes de calibre fino. Fezes e guano não estavam presentes 

em nenhuma das campanhas. 

Fauna 

Foram registradas 34 morfoespécies na cavidade, 16 na campanha seca e 23 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 0% no período seco e 

14% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de um táxon classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Isopoda: Platyarthridae sp.1. Houve registro de morcego não identificado na 

campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 184 – ACÚMULO DE MATERIAL VEGETAL, REGISTRADO DURANTE A CAMPANHA SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

A estrada que liga Conceição do Mato Dentro a Morro do Pilar está a menos de 250 m. 

CAV-0016 

Inserção 

A entrada da caverna ocorre em escarpamento com alinhamento N70W contínuo lateralmente, o qual 

forma a borda nordeste do espigão onde se encontra a caverna. A vegetação é de campo típico de 

serras quartzíticas, com muitas candeias e vegetação esparsa. Entrada estreita na base do paredão com 

abatimentos (FIGURA 185). 

  

FIGURA 185. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0016, LOCALIZADA EM UMA DOBRA ANTICLINAL. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em itabirito com variações da composição silicosa, ora mais puro (rico em hematita) 

ora mais silicoso. Espessos veios de quartzo com especularita ocorrem em abundância na entrada da 

caverna, a qual está próxima da zona de contato entre as Unidades Filítica e Itabirítica da Formação 

Serra da Serpentina. A primeira predomina no topo da colina alongada onde se insere a caverna 

(FIGURA 186). A entrada da caverna acompanha um dobramento aberto anticlinal no qual se instala um 

veio de quartzo. 
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FIGURA 186. À ESQUERDA VEIO DE QUARTZO COM ESPECULARITA; À DIREITA ITABIRITO MOSTRANDO ALTERNÂNCIA DE BANDAS MAIS OU 

MENOS RICAS EM HEMATITA. 

Morfologia 

Conduto de entrada apresenta seção tubular, com teto predominantemente baixo e arqueado 

acompanhando um dobra anticlinal aberta. Em alguns condutos a seção forma uma espécie de canal 

tubular, com o piso aplanado pelo sedimento. 

Hidrogeologia 

Foi notado empoçamento gerado pela colmatação do piso por sedimentos silto-argilosos (FIGURA 187).  

 

FIGURA 187. EMPOÇAMENTO DEVIDO À COLMATAÇÃO DO PISO POR SEDIMENTOS SILTO-ARGILOSO. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Sedimento silto-argiloso bastante amarelado com alguns grânulos de quartzo. Calhaus e matacões de 

quartzo e itabirito apenas na entrada. 

Foram notados poucos espeleotemas no interior da caverna. Presença de escorrimento formando 

pequenas cortinas de coloração escura e coraloides tipo agulha de coloração creme (FIGURA 188). 
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FIGURA 188. À ESQUERDA ESCORRIMENTOS DE COLORAÇÃO ESCURA; À DIREITA CORALOIDES SOBRE VEIO DE QUARTZO. 

Gênese 

Alargamento de canalículos associada a feições de abatimento. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 30% de zona de entrada e 70% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas, pteridófitas e brotos de angiospermas na entrada, além de micro-organismos brancos 

distribuídos sobre a parede e o teto, por toda sua extensão. Na primeira campanha o ambiente 

apresentava regiões secas e úmidas, enquanto na segunda demonstrou-se úmido por completo, com 

regiões encharcadas, além de gotejamentos, percolações e poça. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, raízes de calibre grosso e fino e fezes de vertebrado insetívoro (anfíbio). No período 

seco, registrou-se guano de morcego indeterminado, em pequenos acúmulos antigos (FIGURA 189). 

Fauna 

Foram registradas 34 morfoespécies na cavidade, 15 na campanha seca e 24 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 56% no período seco e 

20% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de três táxons classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Collembola: Pseudosinella sp.1 e Trogolaphysa sp.2 e Isopoda: Platyarthridae 

sp.1. Houve registro de morcegos do gênero Micronycteris (FIGURA 189) na campanha seca e da 

subfamília Glossophaginae na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 189 – À ESQUERDA, PONTOS ESPARSOS DE GUANO DE MORCEGO INDETERMINADO. À DIREITA, MICRONYCTERIS SP. AMBAS AS FOTOS 

DA ESTAÇÃO SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da caverna foram notadas alterações na vegetação. 

CAV-0017 

Inserção 

A entrada da caverna é arqueada e relativamente ampla lateralmente. Está em uma escarpa isolada e 

sem continuidade nas laterais, na margem direita de um córrego. No entorno há mata ciliar bastante 

alterada (FIGURA 190). 

  

FIGURA 190. À ESQUERDA ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0017; À DIREITA BLOCOS AMONTOADOS JUNTO À ENTRADA. 

Litologia e estruturas 

Foi observada variação entre filito e quartzito no qual a caverna ocorre, predominando micas de cor 

esverdeada a amarelada e quartzo granular. A rocha encontra-se bastante alterada em sua maioria, 

com alguns pontos mais conservados. Ocorrem muitos veios de quartzo leitoso. 

Algumas fraturas entre os planos de foliação estão mais associadas a desplacamentos. 

Morfologia 

O teto da caverna apresenta arqueamento aberto, possivelmente condicionado a uma dobra anticlinal, 

e liso em alguns pontos. Ocorrem ranhuras em alguns trechos de teto. É difícil distinguir se são ranhuras 

causadas por animal ou feições residuais de alvéolos, que ocorrem em abundância na cavidade. Há 

pilares residuais de sedimento, o que indica que a caverna já esteve preenchida (FIGURA 191). 
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FIGURA 191. À ESQUERDA TETO ARQUEADO DA CAVERNA, POSSIVELMENTE CONDICIONADO POR UMA DOBRA ANTICLINAL; À DIREITA 

RANHURAS NO TETO DA CAVERNA. 

Hidrogeologia 

Notou-se gotejamento pontual e piso úmido. Há furos no sedimento indicando gotejamento mais intenso 

em alguns pontos. Escoamento nas partes distais, o fluxo se infiltra na argila do piso. Presença de 

espeleotemas ativos em pontos de percolação (FIGURA 192). 

 

FIGURA 192. ESCOAMENTO VERIFICADO NA PARTE DISTAL DA CAVIDADE. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Com relação aos sedimentos, predomina argila vermelho-amarelada que parece ter contribuição 

externa, trazida pela drenagem. Em alguns locais se vê seixos rolados, mas poucos e há pilares de terra 

(argila) no trecho central, o que indica que a cavidade já esteve preenchida por sedimentos (FIGURA 

193). 
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FIGURA 193. PILAR DE ARGILA, INDICANDO QUE A CAVIDADE JÁ ESTEVE PREENCHIDA POR SEDIMENTOS. 

Escorrimentos ativos com cortinas e microtravertino parecem compostos por óxidos-hidróxidos de ferro 

na forma coloidal em alguns casos. Coraloides arredondados (escassos) de cor marrom encontram-se 

sobre crosta de mesma composição. Há também crosta de cor negra e delgada (FIGURA 194). 

  

FIGURA 194. À ESQUERDA CROSTA PRETA DELGADA SOBRE A ROCHA; À DIREITA ESCORRIMENTOS E CORTINAS COMPOSTOS POR ÓXIDOS-

HIDRÓXIDOS DE FERRO. 

Gênese 

A cavidade parece estar conectada a um sistema tributário da drenagem. Já esteve preenchida por 

sedimento que hoje recobre parte do piso, entupindo-o parcialmente. Foram notados alvéolos na rocha 

e no pilar de argila. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 5% de zona de entrada e 95% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas, pteridófitas e brotos de angiospermas na entrada, além de micro-organismos brancos e 

amarelos distribuídos esparsamente por toda sua extensão (FIGURA 195). Na primeira campanha o 

ambiente apresentava regiões secas e úmidas, enquanto na segunda demonstrou-se úmido por completo, 

com gotejamentos e percolações. 
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Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos e raízes de calibre grosso e fino. Em ambas as campanhas registrou-se guano 

de morcego insetívoro, disposto em manchas recentes e antigas durante o período seco e em pequenos 

acúmulos exauridos no período úmido. 

Fauna 

Foram registradas 49 morfoespécies na cavidade, 33 na campanha seca e 31 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 45% no período seco e 

46% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de dois táxons classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Pseudoscorpiones: Pseudochthonius sp.2 e Collembola: Trogolaphysa sp.2. 

Houve registro de morcego da espécie Mimon bennettii (FIGURA 195) na campanha seca e de 

quiróptero não identificado na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

   

FIGURA 195 –  À ESQUERDA, FUNGOS BRANCOS CRESCENDO SOBRE FEZES. À DIREITA,  INDIVÍDUOS DE MIMON BENNETTII .  

AMBAS AS FOTOS DA CAMPANHA SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

Há pastagem e bastante alteração na mata. Há pedras empilhadas nas laterais da entrada. 

CAV-0018 

Inserção 

A entrada está a montante em uma dolina cuja face norte é escarpada. Tem forma elíptica e maior 

diâmetro com 8 m. A entrada na base da parede é arqueada, e no entorno há mata ciliar (FIGURA 

196). 
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FIGURA 196. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0018. 

Litologia e estruturas 

O quartzito onde a caverna ocorre possui granulação fina, cor branca com lentes milimétricas pontuais 

de mica cor esverdeada e encontra-se totalmente alterado e friável. Ocorrem alguns arqueamentos 

gerados por colapso de partes do teto, o que gerou cúpulas. Alguns arqueamentos suaves são de 

origem tectônica (FIGURA 197). 

  

FIGURA 197. QUARTZITO ALTERADO, NO DETALHE (À DIREITA) LENTE DE MICA ESVERDEADA. 

Morfologia 

Conduto único alinhado em ENE/WSW com algumas curvas suaves. Há alguns prolongamentos laterais, 

pouco desenvolvidos. Inclina-se em direção à entrada leste, acompanhando o mergulho da rocha. Aqui, 

as cúpulas são geradas por abatimentos. Há alvéolos em alguns pontos (FIGURA 198). 
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FIGURA 198. CÚPULA FORMADA POR PROCESSO DE ABATIMENTO. 

Hidrogeologia 

Curso d'água percorre toda extensão da caverna. Surgem em diferentes canalículos na extremidade 

oeste e flui em direção leste até a entrada (FIGURA 199). 

 

FIGURA 199. SURGÊNCIA NA BASE DE UM CANALÍCULO. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Grande parte do material clástico entra pela claraboia, inclusive blocos de canga (devido à estrada 

acima da entrada), formando imensos cones de argila escura com blocos e restos vegetais. A maior 

parte do material autogênico se associa a abatimentos (cones de blocos e areia). Muita serrapilheira 

nas entradas (FIGURA 200). 
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FIGURA 200. SEDIMENTO AUTÓCTONE ASSOCIADO A ABATIMENTOS (À ESQUERDA); À DIREITA CONE DE ARGILA ALÓCTONE. 

Os espeleotemas são escassos no interior da caverna. Foram observadas crostas cinza escuras delgadas 

com coraloides tipo agulha e arredondados. Há crostas delgadas de óxidos-hidróxidos no leito d'água 

(FIGURA 201). 

 

FIGURA 201. À DIREITA CORALOIDES ARREDONDADOS; À DIREITA CROSTA DE ÓXIDO-HIDRÓXIDO FORMADA NO LEITO D'ÁGUA. 

Gênese 

Importantes feições de abatimento (cúpulas); alvéolos também ocorrem de modo discreto. Muitas raízes 

penetram na rocha e atingem o interior da caverna, contribuindo para o desmonte da rocha, que é 

bastante friável. 

Paleontologia, arqueologia, valor his tórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 20% de zona de entrada e 80% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas e pteridófitas na entrada, além de micro-organismos brancos e amarelos distribuídos por toda 

sua extensão. Na primeira campanha o ambiente apresentava regiões secas e úmidas, enquanto na 

segunda demonstrou-se úmido por completo, com regiões encharcadas, além de gotejamentos, 

percolações e drenagem em seu interior. 
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Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, representados principalmente por folhas e gravetos, detritos, raízes de calibre grosso 

e fino e fezes de vertebrado insetívoro (FIGURA 202). No período seco, registrou-se depósitos de guano 

antigo e exaurido de morcego insetívoro, dispostos em manchas. 

Fauna 

Foram registradas 57 morfoespécies na cavidade, 28 na campanha seca e 49 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 56% no período seco e 

45% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de três táxons classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Coleoptera: Pselaphinae sp.5 e Collembola: Pseudosinella sp.1 e Trogolaphysa 

sp.2. Houve registro de morcego não identificado na campanha seca. A lista de espécies completa 

encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 202 – À ESQUERDA, RAÍZES DE CALIBRE FINO. À DIREITA, FEZES DE VERTEBRADO NÃO VOADOR. AMBAS AS FOTOS DA CAMPANHA SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

A estrada está localizada logo acima da escarpa. No interior da caverna há apenas matacões de 

canga certamente rolados da estrada para dentro da dolina. 

CAV-0019 

Inserção 

A caverna localiza-se na lateral de uma encosta continua com alinhamento N30E, em uma drenagem em 

um degrau de aproximadamente 2 m, a qual é um afluente do Ribeirão Mata Cavalo, localizado cerca 

de 30 m ao sul. Há empoçamento na entrada (FIGURA 203). O entorno da caverna é ocupado por 

mata ciliar e pastagem. 
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FIGURA 203. ENTRADA DA CAV-0019. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre no contato de itabirito com canga detrítica. A canga possui clastos subangulosos de 

quartzo, itabirito e de canga retrabalhada, e matriz bem litificada. Itabirito típico com camadas 

intercaladas de sílica e hematita está coberto por crosta ferruginosa (FIGURA 204). Foram observadas 

fraturas inclinadas com caimento para SW. 

 

FIGURA 204. CANGA DETRÍTICA COM CLASTOS ANGULOSOS. 

Morfologia 

A seção da caverna é sub-retangular acompanhando dois planos paralelos de fratura subverticais. 

Brechas de canga sobre o itabirito formam um paleopiso a cerca de um metro do piso. A parte distal 

está entupida com blocos, e não se vê a parede (FIGURA 205). 
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FIGURA 205. PALEOPISO FORMADO POR CANGA DETRÍTICA. 

Hidrogeologia 

Gotejamento pontual no interior. Há um pequeno curso d’água externo que forma uma poça na zona de 

entrada. Não se trata de uma drenagem subterrânea. Há uma surgência temporária (registrada pela 

equipe de bioespeleologia) inativa no momento da visita. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Foram notados matacões, calhaus e seixos subangulosos de quartzo, itabirito e canga. Há areia próximo 

à entrada (FIGURA 206). 

 

FIGURA 206. MATACÕES E CALHAUS NO INTERIOR DA CAVERNA. 

Presença de coraloides milimétricos tipo agulha com coloração variando entre branco, acinzentado e 

preto. Crostas brancas e ferruginosas. Escorrimento ferruginoso com microtravertinos associado à crosta 

(FIGURA 207). 
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FIGURA 207. À ESQUERDA CORALOIDES DO TIPO AGULHA; À DIREITA ESCORRIMENTO FERRUGINOSO. 

Gênese 

Caverna se desenvolveu ao longo do contato entre o itabirito e a canga. As paredes de itabirito são 

recobertas por resíduos da canga, que ocupa todo o teto da caverna. É provável que a canga tenha 

preenchido uma fenda existente no itabirito, sendo parcialmente removida posteriormente. A presença 

de blocos na parte distal impede a verificação de canalículos, que evidenciariam processos de piping. A 

contribuição da erosão fluvial e abatimentos é clara. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 50% de zona de entrada e 50% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas na entrada, além de micro-organismos brancos sobre a parede no restante da cavidade. Em 

ambas as campanhas o ambiente apresentava-se úmido, com regiões encharcadas, havendo também 

gotejamentos e poça (FIGURA 208). 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal (FIGURA 208) e raízes de calibre fino. Não houve registro de fezes ou guano em 

nenhuma das campanhas. 

Fauna 

Foram registradas 41 morfoespécies na cavidade, 27 na campanha seca e 22 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 33% no período seco e 

25% para o período úmido. Não houve registro de táxons troglomórficos/troglóbios. A lista de espécies 

completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 208 – À ESQUERDA, POÇA NO INTERIOR DA CAVIDADE (CAMPANHA ÚMIDA). À DIREITA, ACÚMULO DE MATERIAL VEGETAL (CAMPANHA 

SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da cavidade foi notada alteração da vegetação. 

CAV-0020 

Inserção 

A caverna está inserida na calha da drenagem. A entrada a jusante é a única acessível (a montante é 

um sumidouro estreito do ribeirão Mata Cavalo) por um pequeno cânion talhado pelo ribeirão. No 

entorno há uma escarpa na lateral oeste e um lajeado na lateral leste, que parece comportar o riacho 

quando cheio (FIGURA 209). Mata ciliar baixa fora dos afloramentos. 

 

FIGURA 209. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0020. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em xisto quartzoso com granulação fina e com muita mica (moscovita). Coloração cinza 

e amarelada. Camadas de mica são submilimétricas. Rocha levemente alterada. Ocorrem lentes mais 

ricas em hematita na forma de bandamentos de espessuras milimétricas. Os níveis de concentração de 

hematita parecem variar entre algumas dessas lentes. Há muitos blocos alóctones de itabirito presos ao 

teto e dentro da caverna (FIGURA 210). 
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FIGURA 210. À ESQUERDA XISTO QUARTZOSO ONDE A CAVERNA OCORRE; À DIREITA BLOCOS DE ITABIRITO PRESOS AO TETO DA GRUTA. 

Morfologia 

O conduto da caverna é marcado por formas erosivas conchoidais com forte componente vertical, 

geradas pelo atrito de seixos e areias, comandado pela dinâmica helicoidal do fluxo d’água. A 

superfície rochosa se apresenta bastante polida e frequentemente recoberta por uma delgada camada 

de hidróxido de ferro de coloração escura. Constituem feições típicas de cursos d'água em ambiente 

subaéreo. Existem pequenos patamares nas laterais gerados por desplacamentos. O teto não é rochoso, 

e sim constituído por um depósito de tálus (com matacões predominantemente itabiríticos e solo). O piso 

é raramente visto, em função do curso d’água, mas a inclinação geral é de sul para norte. 

Hidrogeologia 

O conduto se desenvolve ao longo do curso do rio. A drenagem é totalmente capturada por uma 

estreita passagem na extremidade sul e permanece com boa vazão até ressurgir na extremidade norte 

(FIGURA 211). Em alguns pontos, devido ao estreitamente do conduto, não é possível alcançar o fundo 

do rio. 

 

FIGURA 211. RIBEIRÃO MATA CAVALO NO INTERIOR DA CAVERNA. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões alóctones, muitos presos ao teto. Compostos por quartzo, xisto e itabirito. Calhaus 

de xisto e quartzo de veio e itabirito. Areia média a fina, com fragmentos de mica e quartzo (imatura). 
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A origem dos matacões de itabirito no interior da cavidade e presos ao teto é a escarpa a leste da 

caverna. Ali ocorre uma faixa de itabiritos entre o xisto (onde se encontra a caverna) e filitos no topo, 

pertencem ao Grupo Serra da Serpentina. Muitos dos fragmentos de rocha e cascalho estão cimentados 

por crostas de hidróxido de ferro e presas às paredes e teto (FIGURA 212). 

Crostas escuras de hidróxido de ferro (castanho a negro) recobrem toda a superfície da rocha. 

Espessura entre 1 e 2 mm. Destaca-se que este tipo de crosta ocorre também em zonas subaéreas da 

drenagem, em locais atingidos temporária ou permanentemente pelas águas. Escorrimentos de cor 

laranja (hidróxidos), alguns ativos com microtravertinos e cortinas delgadas (FIGURA 213). 

 

FIGURA 212. À ESQUERDA SEIXOS CIMENTADOS POR CROSTAS DE HIDRÓXIDO DE FERRO; À DIREITA MATACÕES DE ITABIRITO PRESOS AO TETO. 

 

FIGURA 213. ESCORRIMENTOS EM FORMA DE MICROTRAVERTINOS. 

Gênese 

A caverna é formada por um cânion estreito esculpido na superfície do leito rochoso. Este cânion 

encontra-se atualmente parcialmente entupido por um depósito de tálus. É provável que processos 

erosivos associados à drenagem (cujas evidências podem ser observadas nas paredes) sejam 

responsáveis pela retirada da maior parte do material do interior do cânion (restam ainda alguns 

matacões presos às paredes). 
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Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 5% de zona de entrada, 50% de penumbra e 45% de zona afótica. 

Observou-se a ocorrência de briófitas na entrada, além de fungos filamentosos crescendo sobre a 

parede (FIGURA 214) e material vegetal por toda sua extensão. Em ambas as campanhas a cavidade 

demonstrou-se úmida e encharcada, comportando uma drenagem em seu interior (FIGURA 214). 

Substratos orgânicos 

Observou-se na cavidade a presença de material vegetal carreados pela drenagem, em ambas as 

campanhas. Apenas na primeira, havia também pequenos acúmulos de detritos e fezes de vertebrado 

carnívoro. Não houve registro de guano dentro da cavidade. 

Fauna 

Foram registradas 36 morfoespécies na cavidade, 27 na campanha seca e 13 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 38% no período seco e 

25% para o período úmido. Não foram registrados táxons troglomórficos/troglóbios. A lista de espécies 

completa encontra-se no Anexo IV. 

   

FIGURA 214 – À ESQUERDA, FUNGOS FILAMENTOSOS CRESCENDO SOBRE A PAREDE. À DIREITA, DRENAGEM NA ENTRADA DA CAVIDADE. AMBAS 

AS FOTOS DA CAMPANHA SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

No interior havia lixo trazido peça correnteza. No entorno há uma estrada de acesso. 

CAV-0021 

Inserção 

A entrada da caverna está na base de uma escarpa alinhada ao azimute 130º. É larga e baixa, com 

alguns blocos abatidos no entorno (FIGURA 215). Campo rupestre com árvores próximas ao maciço. Este 

está isolado, como uma ilha de rocha em uma encosta pouco inclinada. Forma um degrau retilíneo na 

superfície. No entorno há campo rupestre. 
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FIGURA 215 - ENTRADA DA CAVERNA CAV-0021 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito branco localmente avermelhado de granulação fina a média, em geral 

micáceo, porém ocorrem camadas mais puras. Localmente alterado e levemente friável, com pontos em 

que a rocha está fresca. Observa-se boudins de quartzo leitoso (FIGURA 216). Presença de dobras 

abertas centimétricas e boudins de quartzo. Algumas dobras de colapso no teto. 

 

FIGURA 216. QUARTIZITO COM VEIO DE QUARTZO LEITOSO. 

Morfologia 

A caverna está alinhada à escarpa e em sua parte montante há uma interessante claraboia por onde 

entra a matéria orgânica e solo preto. Parece uma antiga marmita que se conectou ao sistema e nesse 

setor há muitos canalículos. O piso encontra-se ravinado e notam-se feições primárias associadas a 

escoamento. No trecho de jusante predominam feições de abatimento. Não há um padrão morfológico 

bem definido. Parece que havia continuação para sul, hoje abatida e erodida. Tem forte componente 

retilíneo com alinhamento ESE e conexões menores perpendiculares. 

Hidrogeologia 

Presença drenagem com pouca vazão no momento da visita e gotejamento pontual (FIGURA 217). 
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FIGURA 217. DRENAGEM PRESENTE NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Foi notada areia fina depositada pela drenagem e muita argila preta proveniente da matéria orgânica 

e do exterior. Matacões aparentemente autogênicos. Clastos compostos por quartzito e quartzo de veio 

(FIGURA 218). 

 

FIGURA 218. SEDIMENTO CLÁSTICO NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Com relação aos sedimentos químicos há microcoraloides do tipo agulha, de cores cinza e preto, 

relativamente abundantes em alguns pontos. As crostas de cor negra são provavelmente formadas por 

guano (FIGURA 219). 

 

FIGURA 219. CORALOIDES PRESENTES NO INTERIOR DA CAVERNA. 
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Gênese 

A cavidade se desenvolve ao longo dos planos de foliação da rocha, cujo mergulho se dá para ESE. 

Muitos canalículos conectam trechos inicialmente independentes. Há indícios de abatimento do trecho de 

entrada, o que sugere que parte da caverna foi colapsada. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 65% de zona de entrada e 35% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas na entrada, além de micro-organismos brancos por toda sua extensão. Na primeira campanha 

o ambiente apresentava regiões secas e úmidas. Na segunda havia também regiões encharcadas, além 

de gotejamentos, percolações, drenagem e poça em seu interior. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, representados principalmente por folhas e gravetos, detritos e raízes de calibre 

grosso. Durante a campanha seca, observou-se um grande acúmulo de fezes de vertebrado herbívoro, 

enquanto na úmida havia apenas fezes de insetívoro. Na primeira campanha, registrou-se manchas de 

guano antigo, recente e exaurido, de morcego hematófago. Na segunda, havia manchas de guano 

recente de morcego hematófago e pequenos acúmulos de guano recente e antigo, de morcego 

indeterminado. 

Fauna 

Foram registradas 88 morfoespécies na cavidade, 49 na campanha seca e 65 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 33% no período seco e 

50% para o período úmido. Houve registro de ninho em ambas as campanhas (FIGURA 220). Cavidade 

com ocorrência de um táxon classificado como troglomórfico/troglóbio: Collembola: Pseudosinella sp.1. 

Houve registro de morcegos das espécies Dyphylla eucaudata, em ambas as campanhas, e Mimon 

bennettii, na campanha úmida (FIGURA 220). A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 220 – NINHO AVISTADO DURANTE A CAMPANHA SECA. MIMON BENNETTII, REGISTRADO NA CAMPANHA ÚMIDA. 

Conservação da cavidade e entorno 

Estrada de acesso a uma fazenda a cerca de 150m da caverna. 
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CAV-0022 

Inserção 

A entrada é estreita e alta (fenda) e a caverna se desenvolve paralelamente à escarpa (FIGURA 221). 

No entorno, há transição entre mata semidecídua e campo, com predomínio de candeias. Está a cerca 

de 50 m da margem direita de em córrego. 

 

FIGURA 221. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0022. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito fino de cor creme a localmente avermelhado, de granulação areia fina a 

média e pouco micáceo (FIGURA 222). Encontra-se alterado e ligeiramente friável. O conduto 

acompanha dois planos distintos de fratura ou falha: 235/58 e 182/82. Nota-se a presença de 

algumas dobras secundárias (colapso). 

 

FIGURA 222. À ESQUERDA QUARTZITO DOBRADO DEVIDO A COLAPSO; À DIREITA QUARTZITO DE COR CREME COM CAMADAS AVERMELHADAS. 

Morfologia 

Conduto estreito e com teto alto, com seção lenticular (FIGURA 223). Em planta, a cavidade é curvilínea, 

acompanha planos distintos de fraturamento. As paredes são extremamente regulares e inclinadas. 

Marmitas são centimétricas e geradas pelo gotejamento. 
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FIGURA 223. CONDUTO ESTREITO E ALTO COM SEÇÃO LENTICULAR VERTICAL. 

Hidrogeologia 

No interior da caverna foi observado apenas gotejamento localizado. Em alguns pontos formam 

pequenas marmitas na rocha, geradas por gotejamento intenso (FIGURA 224). 

 

FIGURA 224. MARMITA FORMADA PELO INTENSO GOTEJAMENTO. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predomina areia fina com pouca argila de cor escura relacionada à matéria orgânica. Calhaus e 

matacões de quartzito encontram-se esparsos. 

Microcoraloides de cor castanho clara a negra. Crostas delgadas, pouco recorrentes, de cor castanha 

escura. 

Gênese 

A caverna foi gerada provavelmente pelo alargamento da fratura em função do alívio de carga na 

lateral norte da escarpa. O recuo do escarpamento pode ter influência no possível basculamento desta 

parte do maciço. 
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Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 50% de zona de entrada e 50% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas, pteridófitas, brotos de angiospermas, micro-organismos e líquens na entrada. Na primeira 

campanha o ambiente apresentava-se inteiramente seco, enquanto na segunda demonstrou-se úmido por 

completo, com regiões encharcadas, além de gotejamentos e percolações (FIGURA 225). 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos e raízes de calibre grosso e fino. Na primeira campanha, havia fezes de 

vertebrado insetívoro (anfíbio), enquanto na segunda registrou-se pequenos acúmulos de guano antigo 

de morcego hematófago. 

Fauna 

Foram registradas 22 morfoespécies na cavidade, 12 na campanha seca e 14 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 20% no período seco e 

14% para o período úmido. Não houve ocorrência de táxons troglomórficos/troglóbios. A lista de 

espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 225 – À ESQUERDA, BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS NA ENTRADA. À DIREITA, INDÍCIOS DE ELEVADA UMIDADE NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

AMBAS AS FOTOS DA CAMPANHA ÚMIDA. 

Conservação da cavidade e entorno 

Há uma fazenda (Fazenda Salvador) próxima à entrada. 

CAV-0024 

Inserção 

Está localizada próxima à entrada da CAV-0001A, na drenagem do Ribeirão das Lajes. Está na 

margem esquerda, em um vale cego. Vegetação de floresta no entorno e campo rupestre acima do 

paredão (FIGURA 226). 
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FIGURA 226. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0024. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida no itabirito de bandamento silicoso ainda preservado, com pequenas dobras 

(centimétricas), veios de quartzo contendo especularita. As camadas hematíticas predominam sobre as 

silicosas, estão pouco alteradas (FIGURA 227). 

O bandamento encontra-se localmente arqueado e rocha bastante fraturada. Bandamento tem 

orientação 51/25, a fratura que controla a cavidade tem orientação 314/78 e as fraturas oblíquas ao 

desenvolvimento do conduto possuem orientação 264/72 e 261/82. 

 

FIGURA 227. À ESQUERDA ITABIRITO BANDADO; À DIREITA DOBRAS E VEIO DE QUARTZO.  

Morfologia 

São notados cones de abatimento no interior da caverna, os quais tornam o piso da caverna inclinado 

em direção à entrada e à parte distal. As paredes são predominantemente regulares, condicionadas a 

planos de fraturas. Teto regular condicionado ao mergulho das camadas do itabirito, com alguns 

degraus, formando pontões rochosos. Canalículos e alvéolos tendem a acompanhar os planos de 

bandamento. 

Hidrogeologia 

No momento da visita a caverna estava seca, mas alguns escorrimentos nas paredes indicam percolação 

temporária. 
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Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões do itabirito, mas existem alguns de quartzito próximos à entrada (na escarpa 

acima da caverna há contato entre as duas litologias). Matacões em forma de placa, angulosos. 

Misturados a eles, sedimentos cascalhentos e areno-argilosos de coloração cinza-avermelhada, gerados 

pelo desmonte do itabirito, formando um cone de blocos no interior da caverna (FIGURA 228).  

 

FIGURA 228. À ESQUERDA MATACÕES DE ITABIRITO PRÓXIMOS À ENTRADA DA CAVERNA; À DIREITA CONE DE MATACÕES E MATERIAL ARENO-

FERRUGINOSO. 

Com relação aos sedimentos químicos, são notados poucos coraloides. Predominam crostas ferruginosas 

bastante delgadas. Escorrimento nas paredes, de cor amarela a marrom, com textura de 

microtravertinos, pouco consolidados (FIGURA 229). 

 

FIGURA 229. À ESQUERDA CROSTA FERRUGINOSA; À DIREITA ESCORRIMENTO INCONSOLIDADO  DE COR AMARELADO COM ESTRUTURA DE 

MICROTRAVERTINOS. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 80% de zona de entrada e 20% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas, pteridófitas (FIGURA 230), brotos de angiospermas, micro-organismos brancos, amarelos e 

rosas e fungos na parede e teto. Em ambas as campanhas observou-se um ambiente seco, sem presença 

de indicativos hídricos. 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 188 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, apenas na primeira campanha: 

acúmulos de material vegetal, detritos e raízes de calibre fino. Não houve registro de fezes ou guano 

em nenhuma das campanhas. 

Fauna 

Foram registradas 24 morfoespécies na cavidade, 16 na campanha seca e 11 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 33% no período seco e 

20% para o período úmido. Não houve ocorrência de táxons troglomórficos/troglóbios. A lista de 

espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 230 – BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS CRESCENDO NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Conservação da cavidade e entorno 

A caverna CAV-0024 está na área de influência da CAV-01, um pouco acima do nível da entrada, e 

não foram observados impactos. 

CAV-0025 

Inserção 

A cavidade está localizada em uma encosta pouco inclinada, em uma calha de drenagem temporária 

(FIGURA 231). A aproximadamente 100 m da cavidade está a margem esquerda do ribeirão das 

Lages. Está inserida em um afloramento de quartzito em meio ao campo rupestre. 

  

FIGURA 231. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0025. 
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Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito com intercalação de minerais micáceos, pouco alterado no geral. Cor 

branca, com camadas mais amareladas e alaranjadas em alguns pontos devido à presença de óxido de 

ferro. Granulometria areia fina a média (FIGURA 232). Alguns veios de quartzo foram observados. 

Foram notadas fraturas com importância secundária no desenvolvimento da cavidade, o qual é 

controlado principalmente pelo plano de acamamento. 

  

FIGURA 232. À ESQUERDA QUARTZITO FINO COM INTERCALAÇÕES DE MINERAIS MICÁCEOS. À DIREITA CONDUTO CONDICIONADO AOS 

PLANOS DA FOLIAÇÃO. 

Morfologia 

Caverna bastante ampla e larga, com pouca profundidade em direção ao interior do maciço. Maior 

desenvolvimento lateral, no eixo aproximado SE-NW. Piso levemente inclinado em direção à lateral SE, 

acompanhando o mergulho da foliação, assim como o teto. Muitos alvéolos tendem a acompanhar o 

plano de foliação, e são vistos principalmente na parte externa do maciço e nas paredes laterais. 

Ocorrem alguns poucos alvéolos no piso. Alguns canalículos laterais formados pela paisagem da água. 

O teto é baixo, aproximadamente 1,6 m, tornando-se mais baixo em direção ao interior do maciço. 

Hidrogeologia 

Gotejamento na linha d'água. Pequeno curso d'água alóctone, vindo da lateral NW e da frente da 

caverna. A água drenada para o interior forma ravinas no piso, algumas poças e sai pela lateral SE da 

cavidade (FIGURA 233). 

  

FIGURA 233. CURSO DE ÁGUA NO INTERIOR DA CAVIDADE. 
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Sedimentos clásticos e químicos 

Mistura de matéria orgânica de coloração escura, vinda do exterior com areia branca, ocorrem 

principalmente na zona de entrada. No fundo da cavidade o piso é rochoso e há alguns clastos, 

principalmente matacões, calhaus e seixos de quartzito e quartzo. Em função da drenagem é possível 

que todo o material clástico tenha origem mista. 

Foram observados poucos espeleotemas. Algumas crostas brancas com microcoraloides. 

Gênese 

Acredita-se que a caverna tenha sido gerada pelo encaixamento lateral da calha de drenagem. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 95% de zona de entrada e 5% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas, pteridófitas, micro-organismos na parede e teto e cogumelos/hifas no piso. Na primeira 

campanha o ambiente apresentava regiões secas, úmidas e encharcadas, com drenagem, poça e 

gotejamentos. Na segunda, o piso demonstrou-se úmido, apenas com drenagem. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal e detritos. Raízes de calibre fino somente foram registradas durante a primeira 

campanha. Nesta, havia também fezes de vertebrado insetívoro (réptil) e frugívoro. Não houve registro 

de guano. 

Fauna 

Foram registradas 61 morfoespécies na cavidade, 51 na campanha seca e 14 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 53% no período seco e 

33% para o período úmido. Não houve ocorrência de táxons troglomórficos/troglóbios. Na primeira 

campanha, observou-se dois ninhos de ave, sendo que um estava com ovo (FIGURA 234). Na segunda, 

um dos ninhos foi reavistado. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 234 – NINHO DE AVES AVISTADOS DURANTE A CAMPANHA SECA. 
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Conservação da cavidade e entorno 

Estradas secundárias de acesso ao rio no entorno. 

CAV-0026 

Inserção 

A cavidade está localizada na base de uma escarpa alinhada retilínea. Frente de cavalgamento no 

contato entre quartzito e itabirito (FIGURA 235). Este último é visto na forma de matacões na rampa de 

colúvio bem à frente da escarpa, que está na borda direita do córrego Mata Cavalo, a 150m da 

margem. No entorno, vegetação baixa, predominando candeias e vegetação de transição entre campo 

e floresta, bastante impactada por pastagem. Manchas de mata próximas ao rio. 

 

FIGURA 235. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0026. 

Litologia e estruturas 

Quartzito micáceo, granulometria areia fina a média, de cor creme, com camadas de minerais opacos, 

micáceos. Rocha não muito alterada. Camadas onduladas (dobras abertas, da ordem de poucos 

centímetros a 2 m), com mergulho uniforme (FIGURA 236). Fratura 155/82 controla o eixo principal do 

conduto, 332/82 está alinhada ao escarpamento, 230/80 está alinhada ao plano perpendicular ao 

escarpamento e condiciona uma pequena quina gerada na entrada da cavidade. 

 

FIGURA 236. À ESQUERDA QUARTZITO FINO MICÁCEO; À DIREITA DOBRAS POUCO FECHADAS AO LONGO DO TETO. 
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Morfologia 

Conduto retilíneo pouco desenvolvido e de teto baixo, onde predominam feições de abatimento. Teto 

condicionado ao plano de foliação, apesar de regular é um pouco ondulado. Poucos canalículos e muitos 

alvéolos com forma mais alongada na horizontal, acompanhando o plano da foliação, ocorrem tanto 

dentro da caverna quanto ao longo da escarpa, na zona de entrada (FIGURA 237). 

 

FIGURA 237. ALVÉOLOS NA ENTRADA DA CAVERNA. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões formados pela própria rocha encaixante, com forma de placas. Alguns seixos e 

calhaus e material argilo-arenoso marrom amarelado a amarelo. Folhiço e fezes de boi na entrada. 

Fezes de mamífero foram encontradas no interior da cavidade (FIGURA 238). Não foram observados 

espeleotemas no interior da caverna. 

 

FIGURA 238. MATACÕES DE QUARTZITO E SEDIMENTOS ARGILO-ARENOSO COBRINDO O PISO. 

Gênese 

A caverna possui gênese endógena e está associada a uma possível paleosurgência tributária ao 

córrego Mata Cavalo. É provável que tenha evoluído antes do rebaixamento do talvegue e exposta 

pelo recuo do escarpamento. Atualmente predominam feições de abatimento. 
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Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída apenas de zona de entrada. Observou-se a ocorrência de brotos de angiosperma, 

além de fungos brancos crescendo nas paredes e sobre fezes. Em ambas as campanhas observou-se um 

ambiente seco, sem presença de indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos e raízes de calibre fino. Durante a campanha seca, observou-se fezes de 

vertebrado indeterminado (FIGURA 239), enquanto na úmida identificou-se fezes de mamíferos de 

médio e grande porte (ruminante). Em ambas as campanhas, foram registrados pequenos acúmulos de 

guano recente, antigo, e exaurido de morcego insetívoro. 

Fauna 

Foram registradas 14 morfoespécies na cavidade, 12 na campanha seca e 5 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 33% no período seco e 

0% para o período úmido. Não houve ocorrência de táxons troglomórficos/troglóbios. Houve registro 

de morcegos do gênero Micronycteris em ambas as campanhas (FIGURA 239) e da espécie Glossophaga 

cf. soricina na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 239 – FEZES DE VERTEBRADO INDETERMINADO, À ESQUERDA. À DIREITA, INDIVÍDUOS DE MICRONYCTERIS SP. AMBAS AS FOTOS DA 

ESTAÇÃO SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da cavidade são vistos pasto e estradas de sondagem. 

CAV-0028 

Inserção 

A cavidade está localizada na base de uma escarpa rochosa, ao logo da face sul de uma pequena 

serra. No entorno a vegetação está bastante impactada, há restos de mata semi-decídua em meio à 

pastagem (FIGURA 240). 
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FIGURA 240. ENTRADA (À ESQUERDA) E VISTA DO INTERIOR DA CAVERNA CAV-0028 (À DIREITA). 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito de granulometria areia fina a média, maciço em alguns pontos e mais 

arenoso e friável em outros. Presença de intercalação de camadas arenosas mais claras e minerais 

micáceos de cor cinza escura (aproximadamente 1 mm de espessura). A caverna tem teto baixo, 

acompanhando o plano de foliação do quartzito (FIGURA 241). 

 

FIGURA 241. QUARTZITO COM INTERCALAÇÕES DE CAMADAS MICÁCEAS. 

Morfologia 

A caverna possui o aspecto de um abrigo, mas não alto o suficiente. Entrada larga com pouca 

profundidade na direção do interior do maciço. Praticamente não há paredes, o teto se encontra com o 

piso nas extremidades. O teto se inclina conforme o plano de foliação da rocha. Há alguns degraus 

gerados por fraturas, em alguns pontos desplacamentos deixam camadas do quartzito penduradas no 

teto (FIGURA 242).  
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FIGURA 242. DESPLACAMENTO AO LONGO DOS PLANOS DE FOLIAÇÃO DA ROCHA. 

Sedimentos clásticos e químicos 

No interior da caverna predominam matacões de 2 a 3 m de comprimento, na forma de placas, 

ocupando boa parte do piso. Muitos calhaus também achatados são vistos, gerados pelo desmonte do 

quartzito no teto. É possível que parte da argila e da areia tenha origem externa. Folhiços se 

concentram na entrada (FIGURA 243). 

 

FIGURA 243. MATACÕES E CALHAUS COBRINDO O PISO DA CAVERNA. 

Notou-se microcoraloides do tipo agulha, na cor branca, associados a crostas brancas, presentes 

principalmente no teto (FIGURA 244). 
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FIGURA 244. MICROCORALOIDES DO TIPO AGULHA ASSOCIADOS A CROSTAS BRANCAS. 

Gênese 

Nesta cavidade, assim como na CAV-0005 há uma ravina que se inicia bem à frente da entrada. Estas 

ravinas drenam águas pluviais do topo e das partes mais elevadas da escarpa em direção a vales que 

se iniciam a algumas centenas de metros a sul e se desenvolvem com alinhamento perpendicular à 

escarpa. Estes vales drenam em direção ao rio Preto. Pelo posicionamento, estas cavidades podem estar 

associadas a antigos sistemas de descarga subterrânea do próprio maciço em direção a estes vales. 

Atualmente as cavidades estão elevadas cerca de 10 m em relação ao nível de base externo.  

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída apenas de zona de entrada. Observou-se a ocorrência de briófitas, pteridófitas e 

brotos de angiosperma. Em ambas as campanhas observou-se um ambiente seco, sem presença de 

indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal (FIGURA 245) e detritos. Raízes de calibre fino e fezes de vertebrado indeterminado 

foram observadas apenas durante a campanha seca, enquanto na úmida houve registro de guano 

recente e antigo de morcego insetívoro. 

Fauna 

Foram registradas 16 morfoespécies na cavidade, 11 na campanha seca e 8 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 80% no período seco e 

33% para o período úmido. Não houve ocorrência de táxons troglomórficos/troglóbios. Houve registro 

de morcego da espécie Micronycteris cf. microtis na campanha úmida (FIGURA 245). A lista de espécies 

completa encontra-se no Anexo IV. 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 197 

   

FIGURA 245 – À ESQUERDA, ACÚMULO DE MATERIAL VEGETAL, NA CAMPANHA SECA. À DIREITA, INDIVÍDUOS DE MICRONYCTERIS SP. 

REGISTRADOS DURANTE A CAMPANHA SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da cavidade foi observada a supressão da vegetação. 

CAV-0029 

Inserção 

A caverna localiza-se a leste da CAV-0028, na base da mesma escarpa. A vegetação do entorno está 

bastante impactada e há um ravinamento à frente da caverna que drena água pluvial em direção a um 

vale posicionado algumas centenas de metros mais a sul.  

Litologia e estruturas 

O quartzito onde a caverna ocorre possui granulometria areia fina a média. Veios de quartzo leitoso 

alojados ao longo dos planos de foliação, com 8 a 10 cm de espessura. Na base, próximo ao piso 

aflora o filito hematítico com camadas micáceas milimétricas de cor cinza escura, pouco alteradas. O 

desenvolvimento da caverna é controlado pela foliação, e as fraturas paralelas à linha do 

escarpamento contribuem em alguns alongamentos da cavidade (FIGURA 246). 

 

 

FIGURA 246. À ESQUERDA ENTRADA DA CAVERNA CAV-0028, MOSTRANDO FOLIAÇÃO QUE CONTROLA O DESENVOLVIMENTO DA CAVERNA; À 

DIREITA FRATURAS SUBVERTICAIS QUE CONTRIBUEM NO DESENVOLVIMENTO DA CAVERNA. 
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Morfologia 

Piso plano, levemente caído para o exterior. Só existe parede na lateral esquerda, no restante da 

cavidade o piso se une com o teto, o qual acompanha a inclinação do plano de foliação. Ocorrem 

canalículos mais alongados na horizontal que estão condicionados ao plano da foliação, enquanto que 

os mais verticalizados são controlados nitidamente por fraturas. Pequeno pendente no teto, com 20 a 30 

cm de comprimento, tem quinas abruptas, provavelmente condicionado pelo encontro de fraturas e 

foliação. 

Sedimentos clásticos e químicos 

No interior da cavidade predominam matacões de quartzito e filito. Cone de blocos expressivo na parte 

central da caverna. Material de granulometria mais fina tem provável origem mista, ou seja, parte pode 

ter sido trazida da encosta pela lateral da entrada. Fezes foram notadas próximas à entrada de uma 

toca e folhiços estão concentrados na zona de entrada (FIGURA 247). 

  

FIGURA 247. CALHAUS MATACÕES DE QUARTZITO NO INTERIOR DA CAVERNA. 

Presença de coraloides do tipo agulha com cor branca e dimensão entre 1 e 2 mm. Alguns coraloides 

são escuros, de ponta marrom. Todos associados a crostas brancas (FIGURA 248). 

 

 

FIGURA 248. CORALOIDES BRANCO E DE COR ESCURA ENCONTRADOS EM ALGUNS PONTOS DA CAVERNA. 

Gênese 

Os vales que se desenvolvem na frente do paredão, com alinhamento perpendicular à escarpa, captam 

a água de chuva ou mesmo a descarga da encosta e drenam em direção ao rio Preto. Assim como a 

CAV-0029, outras como CAV-5 e CAV-0028 estão posicionadas em frente a esses vales, que se iniciam 
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com ravinas na base do paredão, em geral alguns metros abaixo das entradas destas cavernas. Isso 

pode estar relacionado à própria gênese destas cavidades. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 85% de zona de entrada e 15% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas, pteridófitas e brotos de angiosperma em abundância (FIGURA 249), bem como micro-

organismos sobre a parede e teto. Na primeira campanha o ambiente apresentava-se seco, enquanto 

na segunda úmido. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal, detritos e raízes de calibre fino. Durante a campanha seca, observou-se fezes de 

vertebrado frugívoro (FIGURA 249), enquanto na úmida foram avistadas fezes antigas de vertebrado 

não identificado. Apenas na segunda campanha houve registro de guano de morcego hematófago, em 

pequenos acúmulos antigos. 

Fauna 

Foram registradas 22 morfoespécies na cavidade, 7 na campanha seca e 16 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 67% no período seco e 

17% para o período úmido. Não houve ocorrência de táxons troglomórficos/troglóbios. Houve registro 

de morcegos da espécie Glossophaga cf. soricina na campanha úmida. A lista de espécies completa 

encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 249 – PTERIDÓFITAS EM ABUNDÂNCIA, À ESQUERDA. À DIREITA, FEZES DE VERTEBRADO FRUGÍVORO. AMBAS AS FOTOS DA ESTAÇÃO 

SECA. 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno há plantação de eucalipto e pastagem. 
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CAV-0030 

Inserção 

A caverna está localizada na margem esquerda do Rio Preto, em um vale bastante encaixado com 

matacões abatidos tanto na zona de entrada, como na própria drenagem. A vegetação do entorno é 

de floresta (FIGURA 250). 

 

FIGURA 250. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0030, LOCALIZADA PRÓXIMA À MARGEM DO RIO PRETO. 

Litologia e estruturas 

Caverna encaixada em quartzito de coloração clara, bem recristalizado e pouco alterado, 

granulometria areia fina. Muitos veios de quartzo alojados entre os planos de foliação e alguns 

truncando esses planos. Há arqueamentos nas camadas, em geral pouco fechados. Plano de foliação 

controla a cavidade, e algumas paredes são controladas pela fratura 100/86 (FIGURA 251). 

 

FIGURA 251. VEIO DE QUARTZO CORTANDO A FOLIAÇÃO. 

Morfologia 

A entrada da cavidade está sobre um imenso matacão, seu acesso é mais fácil lateral de montante. A 

entrada é ampla, na forma de um grande abrigo, com largura de aproximadamente 15 m. Existe uma 

pequena curvatura para oeste na parte distal. Teto extremamente baixo no conduto, apenas nas 

imediações da entrada o teto é alto. O piso se inclina levemente para o exterior, as paredes são 

regulares e em boa parte da cavidade são inexistentes (teto e piso se encontram). Teto regular e 

inclinado de acordo com os planos de foliação. 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 201 

Hidrogeologia 

A caverna encontrava-se seca no momento da visita, mas gotejamento foi registrado pela equipe de 

bioespeleologia. Há depósitos de areia que indicam deposição fluvial pretérita. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões de tamanho variado, inclusive um com mais de 20 m de comprimento. Esses 

matacões se espalham por toda a entrada, formando um cone de blocos. No interior, no conduto 

principal e na lateral direita, o que predomina é areia fina branca, provavelmente trazida pelo rio em 

épocas de enchente. Galhos e troncos em posição elevada no entorno mostram esse transporte (FIGURA 

252). 

Com relação aos depósitos químicos são observados apenas alguns pigmentos brancos somente, mas 

nenhum espeleotema. 

 

FIGURA 252. MATACÕES DE TAMANHO VARIADO NO PISO DA CAVERNA. 

Gênese 

É possível que se trate de uma paleossurgência tributária do rio Preto. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída de 30% de zona de entrada e 70% de penumbra. Observou-se a ocorrência de 

briófitas, brotos de angiosperma e micro-organismos sobre a parede e teto (FIGURA 253), bem como 

hifas e corpos de frutificação de fungos. Na primeira campanha o ambiente apresentava-se seco, com 

pontos de gotejamento, enquanto na segunda demonstrava-se úmido, mas sem indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Foram observados na cavidade os seguintes substratos orgânicos, em ambas as campanhas: acúmulos de 

material vegetal e detritos. Raízes de calibre fino foram vistas apenas durante a primeira campanha. 

Não houve registro da ocorrência de fezes ou guano. 
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Fauna 

Foram registradas 28 morfoespécies na cavidade, 15 na campanha seca e 21 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 17% no período seco e 

30% para o período úmido. Não houve ocorrência de táxons troglomórficos/troglóbios. A lista de 

espécies completa encontra-se no Anexo IV 

 

FIGURA 253 – MICRO-ORGANISMOS SOBRE A PAREDE, CAMPANHA ÚMIDA. 

Conservação da cavidade e entorno 

A estrada de acesso à propriedade rural a cerca de 150 m da cavidade. 

CAV-0032 

Inserção 

Localizada a aproximadamente 100 m da margem esquerda do rio Preto, a entrada é ampla com 

maior desenvolvimento lateral, formando uma expressiva área abrigada. Vegetação de floresta 

semidecídua bastante impactada no entorno (FIGURA 254). 

 

FIGURA 254. ENTRADA E INTERIOR DA CAVIDADE CAV-0032, AMPLA E COM MAIOR DESENVOLVIMENTO LATERAL. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito pouco alterado, de coloração creme, granulometria areia fina a média 

com intercalação de micas. Presença de alguns veios de quartzo, e as camadas delgadas de coloração 

laranja entre a foliação podem indicar concentração de hidróxidos de ferro. Notam-se fraturas e plano 

de foliação. 
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Morfologia 

A caverna tem a forma de um abrigo, mais larga do que alta, pouco profunda. O teto é alto, em alguns 

lugares ultrapassa 2,5 m de altura, tendendo a se encontrar com o piso em vários pontos. A cavidade 

tende a se afunilar para o interior e laterais. Notam-se muitos alvéolos, pouco profundos. Piso rochoso 

da metade do conduto em direção ao interior.   

Hidrogeologia 

Ravinamentos no piso indicam escoamento temporário, muito provavelmente em função da entrada de 

água de chuva pela claraboia. O piso encontra-se úmido.  

Sedimentos clásticos e químicos 

Grande concentração de matacões, principalmente na lateral esquerda de quem entra na cavidade, 

com seixos e calhaus subordinados. Areia fina de cor branca, misturada à matéria orgânica de 

coloração castanha (FIGURA 255). 

Coraloides do tipo agulha, coloração cinza clara, e crosta ferruginosa delgada foram os únicos tipos de 

espeleotemas observados. 

 

FIGURA 255. INTERIOR DA CAVERNA É MARCADO PELA PRESENÇA DE MATACÕES PROVENIENTES DE ABATIMENTO. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 40% de zona de entrada e 60% de penumbra. É possível observar musgos 

por toda cavidade e pteridófitas na entrada. Micro-organismos na parede e no teto são observados na 

entrada, além de fungos e micro-organismos brancos na zona de penumbra (Figura 149). Na campanha 

seca observou-se umidade alta, tendo sido observados drenagem, poça e gotejamento na zona de 

penumbra. Em contrapartida, na campanha úmida, observou-se um ambiente seco, sem presença de 

indicativos hídricos. 
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Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os recursos tróficos: material vegetal, detritos e raízes 

(FIGURA 256). Somente na campanha úmida foram registrados guano (hematófago, insetívoro e 

frugívoro), fezes de animal insetívoro e carcaça de invertebrado.    

Fauna 

Foram registradas 20 morfoespécies na cavidade, sendo 13 na campanha seca e 7 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 40% no 

período seco e 60% para o período úmido. Houve o registro de morcegos do gênero Peropteryx e da 

espécie Desmodus rotundus na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 256 – À ESQUERDA, MICRO-ORGANISMOS BRANCOS SOBRE O PISO E, À DIREITA, RAÍZES SUPERFICIAIS DE CALIBRE FINO (CAMPANHA 

SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Estrada de acesso à propriedade rural e floresta degradada encontram-se no entorno. 

CAV-0033 

Inserção 

A entrada da caverna está posicionada na margem esquerda de uma drenagem, em um vale 

encaixado (FIGURA 257). O entorno é de floresta semidecídua e na margem oposta do rio já há 

pastagem. 

 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 205 

FIGURA 257. ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0033. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em filito, bastante similar ao observado nas cavidades CAV-0017, CAV-0037 e CAV-

0042. Possui coloração vermelha, tendendo ao amarelo em alguns pontos, textura friável, e em alguns 

locais bastante porosa. O maciço está dobrado e falhado em alguns pontos e ocorrem veios de quartzo, 

os quais truncam camadas preenchendo fraturas e falhas e localmente chegam a atingir 20 cm de 

espessura (FIGURA 258). Presença de falha com deslocamento sinistral preenchida por veio de quartzo 

= 105/76 e fraturas de direção 110/90 são as principais estruturas de controle morfológico. 

 

FIGURA 258. FILITO OBSERVADO NA CAVERNA CAV-0033; À DIREITA VEIO DE QUARTZO PREENCHENDO FALHA. 

Morfologia 

A entrada da caverna apresenta ampla área abrigada, e o conduto se afunila na parte distal. Vários 

canalículos posicionados em pontos elevados na caverna são observados, e o piso é levemente inclinado 

para o exterior. O teto encontra com o piso em alguns pontos e nota-se uma chaminé na parte central 

do conduto gerada pelo alargamento de uma fratura vertical (FIGURA 259). 

 

FIGURA 259. À ESQUERDA CONDUTO SE DESENVOLVIDO AO LONGO DE PLANO DE FRATURA; À DIREITA CANALÍCULO. 

Sedimentos clásticos e químicos 

No interior da caverna sedimento argilo-arenoso de cor avermelhada são predominantes. Presença de 

dois grandes matacões na entrada, e calhaus, seixos e grânulos são bastante incipientes. 

Presença de pouquíssimos espeleotemas, representados por algumas crostas de óxido e hidróxido de 

ferro e coraloides de ponta arredondada com dimensões milimétricas. 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 206 

Gênese 

A gênese da caverna está associada à ampliação de vazios, condicionada principalmente ao 

fraturamento do maciço com menor participação de abatimentos. É provável que se trate de uma 

paleossurgência.  

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 80% de zona de entrada e 20% de penumbra. É possível observar musgos, 

pteridófitas e brotos na zona de entrada. Micro-organismos na parede e no teto, fungos brancos e 

líquens (Figura 150) foram observados por toda cavidade. Em ambas as campanhas observou-se um 

ambiente seco, sem presença de indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal (FIGURA 

260), detritos, raízes e fezes. Na campanha seca foi possível identificar as fezes como de animal 

insetívoro. As fezes encontradas na campanha úmida não puderam ser determinadas. 

Fauna 

Foram registradas 21 morfoespécies na cavidade, sendo 12 na campanha seca e 13 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 29% no 

período seco e 20% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de um organismo classificado 

como troglomórfico/troglóbio; Collembola: Trogolaphysa sp.2. A lista de espécies completa encontra-se 

no Anexo IV. 

  

FIGURA 260 – À ESQUERDA, LÍQUEN NA PAREDE E, À DIREITA, MATERIAL VEGETAL (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da cavidade são vistas estrada e pastagem. 
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CAV-0034 

Inserção 

A caverna está no mesmo vale que a CAV-1A, a jusante. Neste segmento o vale está seco, pois o 

ribeirão da Lages é todo drenado para sumidouros a montante. Há um grande cone de dejeção em 

frente à entrada, contendo matacões recobertos por solo (FIGURA 261). Acima da entrada, no topo da 

escarpa há um pequeno vale seco, com cerca de 30 m de largura e pouco mais de uma centena de 

metros de comprimento que drena o fluxo pluvial em direção à borda da escarpa acima da entrada, e 

a partir daí para o interior da CAV-0034. A vegetação do topo é o campo rupestre, com adensamento 

da vegetação no interior do pequeno vale seco acima mencionado. Abaixo da escarpa, no trecho seco 

do vale do Lages predomina a formação florestal.   

 

FIGURA 261. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0034. 

Litologia e estruturas 

Litotipos bastante similares aos das CAV-1A e CAV-1B. Predomina o itabirito com aspecto maciço, em 

geral pouco alterado e bandas de sílica ainda preservadas. Localmente ocorrem vazios onde se nota a 

ausência das camadas silicosas. Muitos veios de quartzo contendo especularita foram observados. O 

contato com o quartzito é abrupto e este pode ser observado no teto próximo à entrada, em uma 

camada de aproximadamente 3 m de espessura, contendo em seu interior camadas centimétricas de 

itabirito. O quartzito tem coloração creme, granulometria fina e intercalações pontuais de hematita e 

mica. Está em geral bem alterado (FIGURA 262).  

 

FIGURA 262. CONTATO ABRUPTO DO QUARTZITO (NO TOPO DA FOTO) COM O ITABIRITO. 
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Dobras abertas de dimensões centimétricas preenchidas por quartzo. Bandamento: 79/12. Fratura que 

condiciona o alinhamento da caverna 180/90. Fratura 292/90 

Morfologia 

A caverna é formada por um único conduto, com entrada ampla e estreitamento em direção ao interior. 

Está alinhado ao eixo leste - oeste, com uma ligeira inflexão para ESE na parte distal. Há um 

estreitamento do conduto nesse trecho. A entrada tem a forma de uma cúpula. O piso se inclina em 

direção ao interior da cavidade, que possui um cone de dejeção formado por matacões e solo na 

entrada. A caverna é bastante volumosa, com alturas de teto bastante expressivas (ver mapa). O teto é 

regular e inclinado, acompanhando o mergulho dos planos de foliação, ora do itabirito, ora do 

quartzito. As paredes estão em geral controladas por planos de fratura subverticalizados (FIGURA 

263). Há prolongamentos nas laterais do conduto principal, condicionados a fraturamentos oblíquos ao 

eixo E-W. Há um dolinamento próximo à porção distal, na lateral norte com poucos centímetros de 

diâmetro que captura parte do fluxo temporário da cavidade. É possível que esse dolinamento drene 

em direção à CAV-0001B. Essa possibilidade pode ser testada com o uso de traçadores.     

 

FIGURA 263. À ESQUERDA CONDUTO PRINCIPAL DA CAVERNA; À DIREITA TETO DA CAVERNA ACOMPANHANDO O MERGULHO DO ITABIRITO. 

Hidrogeologia 

Não foi observado escoamento no interior da cavidade no dia da visita. No entanto, a presença de 

clastos alogênicos e ravinamento do piso indicam que a cavidade recebe temporariamente águas do 

exterior, mais precisamente do vale seco existente logo acima, na escarpa onde está a entrada. Esse 

fluxo teve energia suficiente para introduzir na caverna material grosseiro (seixos e calhaus 

predominantemente). Esse fluxo é drenado em direção a uma depressão, que tem ao fundo matacões 

autogênicos caoticamente arranjados. O local não pôde ser explorado em função de instabilidade dos 

blocos. A caverna apresentou forte condensação e diversos pontos de gotejamento.  

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões de itabirito, muitos com dimensões superiores a 1 m. Formam um grande cone de 

dejeção que se estende da entrada até a parte central do conduto. Ocorrem outros cones menores nas 

mais distais. O material de granulometria areia fina tem coloração amarelada, e é proveniente do 

desmonte do quartzito. Ocorrem também sedimentos argilo-arenosos de cor escura trazidos de fora, 

provavelmente com participação de matéria orgânica. Seixos rolados de quartzo, juntamente com 

calhaus foram trazidos de fora (FIGURA 264). 
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FIGURA 264. À ESQUERDA CONE DE MATACÕES E SEDIMENTOS FINOS. NOTAR CONE DE COLORAÇÃO AMARELADA, PROVENIENTE DO 

DESMONTE DO QUARTZITO. À DIREITA SEIXOS ROLADOS TRAZIDOS DO EXTERIOR POR ÁGUAS PLUVIAIS. 

Cortinas se formam na base de uma fratura no teto da parte distal da caverna. Algumas possuem 

estalactites nas pontas, a maior delas tem 80 cm de comprimento, e apresenta ponta estranhamente 

larga. São formadas por material de aspecto ferruginoso e coloração cinza escura (não foram 

realizadas análises mineralógicas). Algumas estalagmites se formam logo abaixo das cortinas a maior 

tem aproximadamente 15 cm de comprimento. Ocorre uma profusão de coraloides do tipo agulha, 

alguns com cerca de 1,5 cm de comprimento, têm cor escura nas pontas e se formam sobre crosta 

branca. Coraloides de cor cinza milimétricos e de topo arredondado e cor marrom também foram 

registrados. Macroformas de aspecto variando entre arredondadas e alongadas ocorrem nas paredes, 

são formadas possivelmente por sulfatos de coloração branca a localmente amarelada. Constituem 

formas e dimensões não antes encontradas em cavidades da formação ferrífera. Crostas ferruginosas 

estão presentes em paredes, teto e blocos, têm coloração castanha, são delgadas e brilhantes, bastante 

semelhantes às observadas nas CAV-0001A e CAV-0001B. Crostas fosfáticas associadas a guano 

ocorrem na parte distal da cavidade (FIGURA 265). 

 

FIGURA 265. ESPELEOTEMAS RAROS ENCONTRADOS NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Gênese 

A gênese desta caverna está condicionada a planos estruturais da rocha e tem possível associação com 

as cavernas CAV-0001A e CAV-0001B.  

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 5% de zona de entrada, 85% de penumbra e 10% de afótica. É possível 

observar musgos e brotos na zona de entrada. Micro-organismo branco, cogumelos, hifas e fungos foram 

observados na zona de entrada. Na penumbra, encontram-se líquens, fungos no guano (FIGURA 266) e 

micro-organismos brancos na parede e no teto. Na zona afótica foi observado fungo sobre fezes. Na 

campanha seca a umidade estava elevada, tendo sido observados poça e gotejamento nas zonas de 

penumbra e afótica. Na campanha úmida, observou-se um ambiente mais úmido, com a presença de 

drenagem na entrada, além de poça e gotejamento nos outros setores. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos, 

raízes, guano e carcaças. Na campanha seca, foram observados guano de hematófago (FIGURA 266), e 

carcaça de ave. Na campanha úmida, foram registrados guano hematófago, carnívoro e indeterminado, 

além de carcaça de invertebrado. 

Fauna 

Foram registradas 36 morfoespécies na cavidade, sendo 20 na campanha seca e 23 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 38% no 

período seco e 17% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de organismos classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Pseudoscorpiones: Pseudochthonius sp.2; Collembola: Pseudosinella sp.1; 

Collembola: Trogolaphysa sp.2; Isopoda: Platyarthridae sp.1. Houve o registro de morcegos da espécie 

Dyphylla ecaudata em ambas as campanhas e Chrotopterus auritus apenas na campanha seca. A lista de 

espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 266 – À ESQUERDA, FUNGOS SOBRE GUANO NA ZONA DE PENUMBRA; À DIREITA, GUANO HEMATÓFAGO (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior nem no entorno da cavidade. 

CAV-0035 

Inserção 

A entrada da cavidade está localizada na mesma escarpa onde se insere as cavidades CAV-2 e CAV-

3. Está num trecho encaixado do ribeirão das Lages, a jusante da CAV-0001A, em um seguimento que 

forma um pequeno cânion, e as três cavernas estão na margem direita. Um pequeno curso d'água 

tributário drena por sobre a escarpa bem em frente à caverna (FIGURA 267). 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 211 

 

FIGURA 267. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0035, QUE SE DESENVOLVE AO LONGO DE UM PLANO DE FRATURA, NO QUAL PREENCHIDA POR UM 

VEIO DE QUARTZO. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em quartzito micáceo de cor creme, com lentes de hematita. Um espesso veio de 

quartzo leitoso de aproximadamente 80 cm de espessura em posição subvertical ocupa todo o teto da 

caverna, e nele foram vistos alguns cristais de hematita (FIGURA 268). Presença de fratura onde se 

insere o veio e que condiciona o eixo do conduto. 

 

FIGURA 268. QUARTZITO COM VEIO DE QUARTZO. 

Morfologia 

A caverna tem um conduto único, com teto baixo e irregular com eixo SSW-NNE. Na parte distal há um 

prolongamento para oeste de teto ainda mais baixo (FIGURA 269). 
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FIGURA 269. CONDUTO TETO BAIXO. NOTAR PINGENTE INCONSOLIDADO DE COR MARROM ALARANJADO NO TETO E NO CHÃO. 

Hidrogeologia 

Durante a visita foi visto apenas gotejamento e nenhum tipo de fluxo contínuo foi observado. 

Sedimentos clásticos e químicos 

No interior da caverna predomina argila amarela proveniente do desmonte do quartzito micáceo. 

Calhaus, matacões e seixos de quartzo provenientes do veio e alguns de quartzito também estão 

presentes no interior da caverna, bem como raízes. 

Não foram observados espeleotemas além de um pingente ainda inconsolidado, ativo, no teto e 

pouquíssimos coraloides pequenos, de cor cinza do tipo agulha (FIGURA 270). 

 

FIGURA 270. PINGENTE INCONSOLIDADO SE FORMANDO NO TETO DA CAVERNA. 

Gênese 

A cavidade aparenta ser uma paleossurgência tributária do ribeirão de Lages. Abatimentos ocorreram, 

mas de modo pouco significativo. 
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Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 70% de zona de entrada e 30% de penumbra. É possível observar musgos na 

zona de entrada. Micro-organismos brancos (FIGURA 271) e amarelos na parede e no teto são 

observados na entrada, além de cogumelos, hifas e fungos e micro-organismos na parede e no teto na 

zona de penumbra. Na campanha seca observou-se um ambiente isento de umidade, sem a presença de 

indicativos hídricos. Na campanha úmida, observou-se um ambiente mais úmido, com gotejamento em 

toda cavidade. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observadas raízes (FIGURA 271). Adicionalmente, na campanha úmida, 

foram registrados pontos esparsos de material vegetal. 

Fauna 

Foram registradas 18 morfoespécies na cavidade, sendo 12 na campanha seca e 7 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 33% no 

período seco e 0% para o período úmido. Houve o registro de morcegos da espécie Carollia 

perspicillata na campanha seca. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 271 – À ESQUERDA, MICROOGRANISMOS BRANCOS NA PAREDE NA ZONA DE ENTRADA; À DIREITA, RAÍZ SUPERFICIAL DE CALIBRE 

GROSSO (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior nem no entorno da cavidade. 

CAV-0036 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada em um fundo de vale largo e amplo, pouquíssimo encaixado, na 

margem esquerda de uma drenagem (15-20 m de distância). Nas proximidades aflora rocha ígnea, por 

onde escoa uma drenagem e forma uma pequena cachoeira. A cavidade se forma sob um bloco 

basculado alongado, apoiado sobre outro. O entorno está bastante degradado por pastagem. Uma 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 214 

pequena drenagem tributária registrada à frente da cavidade está canalizada. Há também um açude 

mais a jusante (FIGURA 272).  

  

FIGURA 272. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0036. A CAVERNA ESTÁ LOCALIZADA NA MARGEM DE UM RIO, PRÓXIMO À UMA CACHOEIRA. 

Litologia e estruturas 

O bloco principal que recobre a cavidade é formado por xisto, de coloração clara e presença de 

moscovita. Veio de quartzo leitoso com aproximadamente 10 cm de espessura foi registrado. Não 

foram feitas medidas de estruturas nessa cavidade (FIGURA 273). 

  

FIGURA 273. BLOCOS DE XISTO ONDE A CAVERNA SE INSERE. 

Morfologia 

A caverna é formada por um pequeno setor alongado na direção NW-SE, com a extremidade NW 

acabando em um canalículo com piso ascendente. A caverna possui duas entradas, e o piso é inclinado 

na direção da entrada SE. O teto é regular, predominantemente baixo, inclinado para SE. É formado 

por dois blocos que se sobrepõem, ocorrendo uma fresta entre os blocos (reentrância). Estes blocos se 

apoiam sobre o solo e outros blocos menores, o que forma a cavidade (FIGURA 274). 
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FIGURA 274. BLOCOS QUE FORMAM O CONDUTO PRINCIPAL DA CAVERNA. 

Hidrogeologia 

Foi observado gotejamento pontual no canalículo e na entrada SE.  

Sedimentos clásticos e químicos 

Trata-se de uma caverna em tálus, o material clástico é externo e contribuiu ele próprio para a 

formação da caverna. Sedimento fino (argila e areia) de cor amarelada também são observados no 

interior da caverna. 

Crostas amareladas (ferruginosas ou sulfáticas) se formam em blocos, não no teto, algumas possuindo 

coraloides arredondados (FIGURA 275). 

  

FIGURA 275. À ESQUERDA MATACÕES PRESENTES NO INTERIOR DA CAVERNA; À DIREITA CROSTA AMARELADA COM CORALÓIDES, FORMADA 

SOBRE OS BLOCOS.  

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 70% de zona de entrada e 30% de penumbra. Foi possível observar brotos 

na zona de entrada. Em ambas as campanhas observou-se um ambiente misto de porções secas e 

úmidas. Apenas na campanha úmida pode ser registrada a presença de percolação, no setor de 

entrada. 
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Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados material vegetal e raízes. Detritos foram registrados na 

campanha seca, enquanto que guano frugívoro (FIGURA 276) e carcaça de aranha foram observados 

na campanha úmida.   

Fauna 

Foram registradas 33 morfoespécies na cavidade, sendo 16 na campanha seca e 20 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 29% no 

período seco e 25% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 276 – GUANO FRUGÍVORO (CAMPANHA ÚMIDA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Presença de construção de barragem bem à frente da cavidade, além de vegetação de pasto e duas 

casas próximas. 

CAV-0037 

Inserção 

A entrada da caverna se localiza na borda da drenagem, bem próxima a esta, em sua margem 

esquerda (FIGURA 277). A vegetação do entorno é a floresta semidecídua impactada e pasto. 

  

FIGURA 277. ENTRADA E VISTA INTERIOR DA CAVERNA CAV-0037, LOCALIZADA PRÓXIMA A UMA DRENAGEM. 
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Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em filito, mesma litologia da CAV-0017. Coloração amarela avermelhada, 

apresentando em alguns pontos intercalação de veios de quartzo leitoso de espessura de até 30 cm, 

localmente apresenta coloração cinza. A rocha encontra-se bastante dobrada e muito alterada (FIGURA 

278). Fratura de direção 92/90 controla o eixo de entrada da cavidade, e observa-se a presença de 

foliação. 

 

FIGURA 278. FILITO CONTENDO VEIO DE QUARTZO LEITOSO. 

Morfologia 

Caverna pequena, que faz uma curva a partir do eixo central. O piso é plano no interior da caverna, 

mas na entrada se inclina para o exterior. Paredes são mais regulares e inclinadas de acordo com o 

mergulho do plano de foliação, que se dá para o lado direito de quem entra na caverna. Parede 

lateral direita inclinada, lateral esquerda verticalizada devido às fraturas. Alvéolos centimétricos e 

canalículos observados. Paleopiso que é um canalículo abandonado (50 cm largura - 20 cm altura), no 

teto, na parte central da cavidade. Alguns canalículos injetam material clástico na cavidade, em alguns 

dos quais foram observados escorrimentos. 

Hidrogeologia 

Não se observou gotejamento no dia da visita, mas o piso é bastante úmido. É possível que a drenagem 

invada a caverna na cheia. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predomina material argilo-arenoso amarelado. Foram observados muitos seixos rolados (alóctones), e 

sedimentos na forma de placas de xisto ou filito são menos abundantes. Folhiços estão presentes na 

entrada, além de um pouco de guano no interior da caverna (FIGURA 279). 
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FIGURA 279. SEDIMENTOS ARGILO-ARENOSOS QUE PREDOMINAM NO INTERIOR DA CAVIDADE. SÃO OBSERVADOS TAMBÉM SEIXOS ROLADOS 

DE ORIGEM EXTERNA. 

No interior da caverna são observados escorrimentos de cor escura, possivelmente compostas por 

manganês, estão endurecidas e têm superfície áspera (FIGURA 280). 

  

FIGURA 280. ESCORRIMENTOS ESCUROS OBSERVADOS NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Gênese 

Ampliação de canalículos. Acredita-se que a caverna tenha se formado em um bolsão de rocha 

alterada. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 15% de zona de entrada e 85% de penumbra. Não foi observado qualquer 

tipo de vegetação no interior da cavidade. Micro-organismos na parede e no teto são observados em 

ambas as zonações, além de fungo no guano registrado no setor de penumbra. Em ambas as 

campanhas foi observado um ambiente úmido, porém, na campanha úmida a umidade estava mais 

elevada. 

 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 219 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: detritos e guano insetívoro 

(FIGURA 281). Manchas de material vegetal foram observadas na campanha seca, e somente na 

campanha úmida foram registradas fezes de vertebrado insetívoro.   

Fauna 

Foram registradas 25 morfoespécies na cavidade, sendo 20 na campanha seca e 9 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 33% no 

período seco e 14% para o período úmido. Houve o registro de morcegos das espécies Carollia 

perspicillata e Glossophaga cf. soricina na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no 

Anexo IV. 

 

FIGURA 281 – PONTO ESPARSO DE DETRITOS E RESTO DE INSETOS (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

A vegetação do entorno encontra-se suprimida e há presença de pasto. À jusante parece ter havido um 

garimpo. 

CAV-0038 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada um pouco abaixo da CAV-0039, em uma escarpa baixa e 

afloramento isolado. Escarpa possui a forma de um pequeno anfiteatro alinhado perpendicularmente à 

inclinação da encosta. No entorno, campo com predomínio de Candeias, com alteração antrópica 

(FIGURA 282). 
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FIGURA 282. ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0038. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em itabirito apresentando bandamento silicoso preservado. Manchas de canga 

ocupando antigos vazios nas paredes da cavidade, composta de clastos de tamanho seixo a grânulo, 

matriz ferruginosa localmente alterada e porosa. A rocha apresenta foliação, bandamento e fratura, a 

qual controla a morfologia da caverna (FIGURA 283). 

 

FIGURA 283. ITABIRITO BANDADO COM FRATURAS SUBVERTICAIS. 

Morfologia 

Eixo maior da cavidade é retilíneo (sentido NE), mas há condutos pouco desenvolvidos nas laterais. Piso 

tende a acompanhar a inclinação da encosta e as paredes e teto possuem irregularidades pontuais. 

Canalículos suspensos formam pequenos condutos, um deles acaba em uma claraboia. No geral a 

caverna se desenvolve em teto baixo. Foram notados alguns pilares no interior da caverna (FIGURA 

284). 

 

FIGURA 284. CONDUTO PRINCIPAL DA CAVERNA, COM TRECHO DE TETO BAIXO. 

Hidrogeologia 

Presença de surgência com pequena vazão. O escoamento é drenado para um sumidouro na 

extremidade SE da cavidade. 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 221 

Sedimentos clásticos e químicos 

Sedimento argilo-arenoso predominante, forma localmente pequenos cones. 

Presença de coraloides do tipo agulha formando manchas pontuais de crosta ferruginosa. 

Gênese 

A gênese está associada à descarga do fluxo subterrâneo, acompanhando os planos de fratura e o 

mergulho da rocha. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 10% de zona de entrada e 90% de penumbra. Foi possível observar musgos 

na zona de entrada. Micro-organismos brancos na parede e no teto e cogumelos, hifas e fungos foram 

registrados ao longo de toda a cavidade. Em ambas as campanhas foi observado um ambiente misto de 

porções úmidas e secas. Entretanto, na campanha úmida observou-se maior umidade, tendo sido 

observado gotejamento no setor de penumbra. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos, 

raízes (FIGURA 285), guano e carcaças de invertebrados. Somente na campanha seca foram registrados 

guano hematófago e fezes indeterminadas. Na campanha úmida, foram registrados guanos 

hematófago, insetívoro e frugívoro. 

Fauna 

Foram registradas 28 morfoespécies na cavidade, sendo 18 na campanha seca e 15 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 71% no 

período seco e 44% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de um organismo classificado 

como troglomórfico/troglóbio: Isopoda: Platyarthridae sp.1. Houve o registro de morcegos dos gêneros 

Micronycteris e Peropteryx na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 285 – RAÍZES SUPERFICIAIS DE CALIBRE FINO (CAMPANHA SECA). 
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Conservação da cavidade e entorno 

A vegetação do entorno encontra-se degradada, com presença de estradas de sondagem. 

CAV-0039 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada em uma encosta de serra, na cabeceira de um pequeno curso 

d'água. A caverna se desenvolve em um abatimento na cabeceira dessa drenagem. Uma das entradas 

está em uma dolina, e a outra em uma escarpa paralela à calha de drenagem. No entorno há campo 

rupestre e mata de galeria (FIGURA 286). 

 

FIGURA 286. ZONA DE ENTRADA DA CAV-0039. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em itabirito localmente alterado com camadas de hematita compactas predominantes. 

Em alguns pontos há vazios no bandamento. Algumas fraturas são preenchidas por canga detrítica de 

clastos tamanhos seixo a calhau subordinado, predominantemente hematíticos e de matriz terrígena. 

Nota-se a presença de foliação e bandamento, além de fraturas que condicionam a morfologia da 

cavidade (FIGURA 287). 

 

FIGURA 287. ITABIRITO BANDADO COM FRATURAS SUBVERTICAIS. 
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Morfologia 

A caverna possui duas entradas. Uma está localizada a montante a partir do colapso de parte do teto, 

e a outra está a jusante, com a forma de um abrigo. O conduto mais desenvolvido é alinhado à 

inclinação da encosta, aproximadamente no eixo E-W, e em alguns locais mais amplos há cúpulas no 

teto, ovais (geradas por desplacamento) e arredondadas (geradas por percolação). Há outro conduto, 

menor, lateral, alinhado em aproximadamente N-S, que é mais baixo e bem mais estreito que o 

principal, e apresenta uma surgência em sua parte mais distal. Há surgências menos significativas na 

cavidade, estão na saída de canalículos. Presença de patamares rochosos indica que houve uma incisão 

da drenagem, rebaixando o nível de base da caverna. Alvéolos alinhados ao longo de planos de 

bandamento foram observados. Teto e paredes em alguns pontos regulares, condicionados a fraturas e 

planos de bandamento e em outros locais bem irregulares (FIGURA 288). 

  

FIGURA 288. À ESQUERDA PORÇÃO EM TETO BAIXO NO INTERIOR DA CAVERNA; À DIREITA ALVÉOLOS ALINHADOS AO LONGO DE PLANOS DE 

BANDAMENTO. 

Hidrogeologia 

Canalículos suspensos apresentam sinais de percolação. Presença de surgência no conduto lateral 

(FIGURA 289). 

 

FIGURA 289. SURGÊNCIA NO INTERIOR DA CAVIDADE. 
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Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam sedimentos finos, argilo-arenosos de cor marrom. Areia fina hematítica também ocorre. 

Abaixo da claraboia há um cone de abatimento com calhaus e matacões de itabirito e canga misturados 

a sedimento argilo-arenoso (FIGURA 290). 

  

FIGURA 290. À ESQUERDA SEDIMENTOS FINOS COBRINDO O PISO DA CAVERNA; À DIREITA CONE DE ABATIMENTO SOB A CLARABOIA. 

Crostas ferruginosas bem delgadas com coraloides tipo agulha marrons. Crostas sulfáticas também com 

coraloides do tipo agulha, cinzas. Crostas brancas com microcoraloides. Escorrimentos com 

microtravertinos na saída de canalículos, formando manchas nas paredes, alguns inconsolidados (FIGURA 

291). 

  

FIGURA 291. À ESQUERDA CROSTA BRANCA; À DIREITA CROSTA FERRUGINOSA COM CORALOIDES. 

Gênese 

A gênese está condicionada à descarga hídrica da encosta, e há participação de processos de 

abatimento. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 30% de zona de entrada e 70% de penumbra. É possível observar musgos e 

brotos por toda cavidade, além de pteridófitas (FIGURA 292) na entrada. Micro-organismos na parede 
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e no teto são observados por toda cavidade. Em ambas as campanhas observa-se um ambiente misto, 

com porções secas, úmidas e encharcadas. Na campanha seca foi registrada drenagem e gotejamento 

no setor de penumbra e, na campanha úmida, foi observado a presença de poça e gotejamento. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos, 

raízes e guano hematófago. Guano frugívoro foi registrado na campanha seca. 

Fauna 

Foram registradas 40 morfoespécies na cavidade, sendo 13 na campanha seca e 31 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 25% no 

período seco e 43% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de organismo classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Isopoda: Platyarthridae sp.1. A lista de espécies completa encontra-se no 

Anexo IV. 

 

FIGURA 292 – PTERIDÓFITAS NA ZONA DE ENTRADA DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Presença de alteração da vegetação do entorno. 

CAV-0040 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada na mesma encosta de serra das cavidades CAV-0038 e CAV-

0039 (FIGURA 293). O entorno é ocupado por vegetação arbórea e campo (mais afastado do curso 

d'água). 
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FIGURA 293.  ENTRADA DA CAV-0040. ESSA CAVIDADE É ATRAVESSADA POR UM CURSO D'ÁGUA TEMPORÁRIO. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em itabirito que conserva bandas silicosas, alternadas com as hematíticas. 

Bastante alterada em alguns pontos, e em outros nem tanto. Porosidade baixa, com presença de 

alvéolos em algumas partes (FIGURA 294). Veios de quartzo. A rocha apresenta bandamento, foliação 

e fraturas. 

 

FIGURA 294. ITABIRITO BANDADO COM VEIOS DE QUARTZO. 

Morfologia 

O teto da caverna acompanha o plano de foliação e é predominantemente baixo. As paredes são mais 

irregulares e foram talhadas pela drenagem. Existe um degrau no piso, gerado por um matacão 

abatido (FIGURA 295). 
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FIGURA 295. DEGRAU FORMADO POR UM MATACÃO ABATIDO. 

Hidrogeologia 

A respeito da hidrologia a caverna é atravessada por pequeno curso d'água temporário (FIGURA 296). 

 

FIGURA 296. ATIVIDADE HIDROLÓGICA PRESENTE NO INTERIOR DA CAVERNA. A CAVIDADE É ATRAVESSADA POR UM CURSO D’ÁGUA. 

Sedimentos clásticos e químicos 

No interior da caverna predominam cascalhos, e em alguns pontos há cones de material argilo-arenoso 

alóctones (FIGURA 297). 
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FIGURA 297. SEDIMENTOS PRESENTES NO INTERIOR DA CAVIDADE. CASCALHOS SÃO PREDOMINANTES. 

 São observados escorrimentos ativos, inconsolidados, em alguns pontos com microtravertinos e formando 

pequenas cortinas, algumas chegando a 30 cm. Crostas ferruginosas cimentam blocos (FIGURA 298). 

 

FIGURA 298. ESCORRIMENTOS INCONSOLIDADOS COM MICROTRAVERTINOS. 

Gênese 

Acredita-se que a caverna possa ter sido uma cavidade maior, que teve o teto colapsado. A drenagem 

também pode ter forçado uma passagem lateral. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 20% de zona de entrada e 80% de penumbra. Foram observados musgos e 

plantas aquáticas na zona de entrada. Cogumelos, hifas e fungos também são observados na entrada. 

Em ambas as campanhas a umidade estava alta, tendo sido observada percolação por toda cavidade 

na campanha seca. Na campanha úmida, foi registrada a presença de drenagem (FIGURA 299).  
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Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal e detritos. 

Fezes indeterminadas foram observadas apenas na campanha seca. E, somente na campanha úmida, 

foram registradas poucas raízes superficiais, de calibre fino. 

Fauna 

Foram registradas 31 morfoespécies na cavidade, sendo 23 na campanha seca e 11 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 20% no 

período seco e 50% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 299 – DRENAGEM NO INTERIOR DA CAVIDADE (CAMPANHA ÚMIDA). 

Conservação da cavidade e entorno 

A vegetação do entorno encontra-se alterada. 

CAV-0041 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada na base de uma escarpa com alinhamento 26/90. Na lateral 

dessa escarpa há um curso d'água, o mesmo que surge na CAV-0039, formando uma cachoeira. A 

cavidade está inserida em um dos degraus que se formam no escarpamento, perpendiculares à 

inclinação da vertente. No entorno, abaixo do escarpamento, há floresta semidecídua. Acima, há campo 

rupestre, com vegetação de candeia bastante alterada e gramíneas (FIGURA 300).  
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FIGURA 300 - ENTRADA DA CAV-0041. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em itabirito com bandas silicosas preservadas, bastante dobrado e fraturado, com a 

presença de muitos veios de quartzo. Dois veios de aproximadamente 50 cm de espessura à frente do 

paredão truncam perpendicularmente os planos de bandamento (FIGURA 301). Esses veios vão desde a 

base da encosta até o topo. Observa-se especularita e mica junto aos veios. São observados na rocha 

bandamento, fraturas e foliação (FIGURA 302). 

 

FIGURA 301. ITABIRITO BANDADO ENTRECORTADO POR VEIOS DE QUARTZO. 

 

FIGURA 302. MICA E ESPECULARITA ASSOCIADAS A UM VEIO DE QUARTZO (À ESQUERDA); À DIREITA ITABIRITO COM DOBRAS ABERTAS. 
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Morfologia 

A cavidade tem entrada a partir de um abrigo, com estreitamento e rebaixamento do teto no acesso ao 

interior. Dentro o teto torna-se mais alto (aproximadamente 2 m de altura). Apesar de não terem sido 

observadas marcas de ferramenta no piso ou paredes, não deve ser descartada a possibilidade de 

alteração antrópica. O sedimento cascalhento observado no piso pode ser indicativo de atividade de 

garimpo.  

Hidrogeologia 

Há uma surgência, que escoa em direção à saída da caverna e infiltra no solo imediatamente abaixo 

(FIGURA 303). 

 

FIGURA 303. ESCOAMENTO PROVENIENTE DO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Sedimentos clásticos e químicos 

No interior da caverna ocorre argila de cor amarelada, matacões de itabirito com até 2 a 3m de 

diâmetro. Material micáceo desmontado dos veios gera sedimento de aspecto brilhante, que se deposita 

na entrada. Fragmentos de quartzo leitoso proveniente do desmonte dos veios. Fragmentos de 

especularita e itabirito (FIGURA 304). Parte desse material parece ter sido gerada por ação antrópica, 

talvez pela exploração dos veios de quartzo (garimpo de ouro). 

  

FIGURA 304. ESTÃO PRESENTES NO INTERIOR DA CAVERNA CASCALHOS E MATERIAL PROVENIENTE DO DESMONTE DE 

VEIOS DE QUARTZO. ACREDITA-SE QUE PARTE DESSE MATERIAL SE DEVA À EXPLORAÇÃO DOS VEIOS EM ATIVIDADE DE 

GARIMPO. 

Espeleotema de cor branca e textura friável forma uma cortina de aproximadamente 50 cm. Abaixo há 

um depósito estalagmítico com superfície com textura microtravertínica. Observa-se deposição 
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concêntrica em pontos em que o espeleotema está quebrado. Ocorrem também crostas cinza 

esverdeadas (possivelmente fosfáticas) e coraloides tipo agulha, cor cinza e branca (FIGURA 305). 

 

FIGURA 305. ESPELEOTEMAS ENCONTRADOS NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Gênese 

Condição similar às cavidades CAV-0038 e CAV-0039, associadas à descarga hídrica da encosta. 

Pode ter havido ampliação antrópica (garimpo). 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológicos, bem como atributos de valor 

socioeconômico. 

Foi notada a presença de escavação no interior da caverna, que pode estar associada à fase de 

exploração de ouro na região. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 50% de zona de entrada e 50% de penumbra. Foi possível observar musgos, 

pteridófitas e brotos na entrada, além de fungos. Micro-organismos na parede e no piso foram 

observados na zona de penumbra. Em ambas as campanhas a umidade estava alta, tendo sido 

registrados drenagem e gotejamento. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos, 

raízes e guano hematófago. Na campanha úmida foi registrado pontos esparsos de guano frugívoro. 

Fauna 

Foram registradas 25 morfoespécies na cavidade, sendo 13 na campanha seca e 17 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 40% no 

período seco e 75% para o período úmido. Houve o registro de morcegos das espécies Desmodus 

rotundus na campanha seca e Carollia perspicillata e Dyphylla ecaudata na campanha úmida. A lista de 

espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

Conservação da cavidade e entorno 

No interior da caverna foi observada possível escavação antrópica, e no entorno, para cima da caverna 

a vegetação encontra-se impactada. 
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CAV-0042 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada na margem direita de uma drenagem, cerca de 30 m acima 

desta em uma encosta bastante íngreme. No entorno há floresta semidecídua (FIGURA 306).  

  

FIGURA 306. ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0042. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em filito de cor amarelada a localmente cinza e avermelhada. A rocha encontra-se 

pouco alterada na maioria dos pontos e possui características similares à rocha observada nas 

cavidades CAV-0037 e CAV-0017 (FIGURA 307). Fratura de direção 160/80 condiciona o alinhamento 

de uma parede e o conduto está alinhado à direção do mergulho das camadas de direcionamento 

125/40. 

 

FIGURA 307. FILITO ONDE A CAVERNA SE DESENVOLVE. NOTAR VEIO DE QUARTZO PREENCHENDO FRATURA (À ESQUERDA). 

Morfologia 

A cavidade possui entrada baixa e teto arqueado, o conduto todo tem teto inclinado de acordo com o 

mergulho das camadas do filito (FIGURA 308).  
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FIGURA 308. CONDUTO DE TETO BAIXO E ARQUEADO. 

Hidrogeologia 

Presença de exsudação no teto e em alguns pontos da parede. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predomina material argilo-arenoso de cor amarelo avermelhada. No fundo há sedimentos cascalhentos 

na forma de placas. Presença de cone de sedimentos terrígenos na entrada. Crosta ferruginosa de cor 

marrom com coraloides rombudos centimétricos ocorre de modo pontual. Crostas brancas também foram 

registradas (FIGURA 309). 

 

FIGURA 309. PISO COBERTO POR SEDIMENTOS ARGILO-ARENOSO (À ESQUERDA); À DIREITA CORALOIDES SOBRE CROSTA FERRUGINOSA. 

Gênese 

Ampliação de vazios controlada principalmente pela direção de mergulho das camadas da rocha, e 

secundariamente por planos de fratura. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 40% de zona de entrada e 60% de penumbra. Foram observados musgos e 

brotos no setor de entrada, além de líquens na parede. Em ambas as campanhas o ambiente estava 

seco. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal (FIGURA 

310), detritos, raízes e guano. Na campanha seca, foram registradas manchas de guano insetívoro e, na 

campanha úmida, pontos esparsos de guano frugívoro.  

Fauna 

Foram registradas 36 morfoespécies na cavidade, sendo 17 na campanha seca e 26 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 50% no 

período seco e 42% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de organismos classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Opiliones: Spinopilar (jovem); Isopoda: Platyarthridae sp.1. Houve o registro 

de morcegos da espécie Carollia perspicillata na campanha úmida. A lista de espécies completa 

encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 310 – APORTE DE MATERIAL VEGETAL (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

O entorno e o interior da caverna encontram-se bem preservados. 

CAV-0043 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada em um trecho bastante encaixado do vale do Rio Preto, em uma 

escarpa elevada em relação a este (FIGURA 311). No entorno há floresta semidecídua.  
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FIGURA 311. ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0043. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito, em alguns pontos bem recristalizado, com as mesmas características 

observadas na CAV-0048. Granulometria é areia fina a média, com intercalações de mica de coloração 

cinza-amarelada. É friável em alguns pontos e encontra-se entrecortado por veios de quartzo em várias 

direções, de espessura média 3,5 cm. Os veios são salientes na rocha e se entrecortam, formando 

estruturas similares a boxwork (FIGURA 312). Notam-se fraturas preenchidas por veios de quartzo de 

caindo nas direções noroeste e sudeste, além de veio concordante com a foliação 75/20. 

 

FIGURA 312. VEIOS DE QUARTZO ALOJADOS NO QUARTZITO. 

Morfologia 

A caverna possui dois condutos paralelos, de direção aproximada NE-SW. O piso se inclina levemente 

para o interior no conduto da direita, e no da esquerda se inclina levemente para o exterior. De modo 

geral a caverna é formada por uma área abrigada bastante aprazível, e por dois condutos paralelos 

de teto baixo e com pouco desenvolvimento.  

Hidrogeologia 

A cavidade possui uma pequena surgência (FIGURA 313). 
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FIGURA 313. PEQUENA SURGÊNCIA PRESENTE NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Sedimentos clásticos e químicos 

No interior da caverna predomina sedimento areno-argiloso de coloração amarelo-avermelhado. Nota-

se pequeno leque de sedimentos depositado na frente de um canalículo na área abrigada, fora dos 

dois condutos.  

Coraloides milimétricos do tipo agulha, pouco abundantes em crostas brancas foram registrados 

(FIGURA 314). 

 

FIGURA 314. CORALOIDE DO TIPO AGULHA. 

Gênese 

A ampliação de canalículos provavelmente está associada à descarga hídrica do maciço rochoso. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 25% de zona de entrada e 75% de penumbra. É possível observar musgos, 

pteridófitas e brotos (FIGURA 315) por toda cavidade, além de micro-organismos na parede e no teto. 

Foi observada também a presença de fungo no setor de penumbra. Em ambas as campanhas a umidade 
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estava alta, tendo sido observadas drenagem e poça. Na campanha úmida, observou-se um ambiente 

mais úmido, ocorrendo também gotejamento. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos, 

raízes e guano. Somente na campanha úmida foram registradas fezes de animal frugívoro e guano 

frugívoro. Na campanha seca, foram observados pontos esparsos de guano indeterminado.    

Fauna 

Foram registradas 50 morfoespécies na cavidade, sendo 23 na campanha seca e 30 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 40% no 

período seco e 40% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de organismo classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Pseudoscorpiones: Pseudochthonius sp.2. Houve o registro de morcegos das 

espécies Glossophaga cf. soricina e Carollia perspicillata na campanha úmida. A lista de espécies 

completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 315 – MUSGOS, PTERIDÓFITAS E BROTOS NA ENTRADA DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior nem no entorno da caverna. 

CAV-0044 

Inserção 

A entrada da caverna está inserida no sopé de um paredão rochoso, em uma escarpa abrupta, com 

cabeceira de drenagem bem à frente da entrada. Forma-se um pequeno anfiteatro arqueado. Para 

cima da caverna, há um degrau e a escarpa continua aproximadamente 50 metros para cima. No 

entorno há floresta alterada (FIGURA 316). 
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FIGURA 316. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0044. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em xisto, com intercalação de camadas submilimétricas de mica esverdeada e 

quartzo com granulometria areia fina de cor branca. Rocha pouco alterada. Presença de foliação 

controlando o maior alongamento da caverna. 

Morfologia 

A caverna é predominantemente baixa e larga e apresenta padrão planimétrico entre globular e 

retilíneo.  Nota-se cone de abatimento na entrada, formando um desnível para dentro da caverna 

(FIGURA 317). 

 

FIGURA 317. VISTA INTERIOR DA CAVERNA, COM TETO PREDOMIENTEMENTE BAIXO.. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam sedimentos finos, areno-siltosos de coloração branca. Calhaus e seixos esparsos na caverna 

e um cone de matacões na entrada, que obstruem parcialmente o acesso à cavidade. Presença de 

folhiços na entrada e fezes no interior. 

Quanto aos espeleotemas notaram-se coraloides milimétricos de cor branca associados a crostas 

brancas, em geral vistos no teto e em blocos abatidos. 

Gênese 

Caverna encaixada em frente a um vale que se desenvolve perpendicularmente à escarpa. Pode ter 

funcionado como uma paleossurgência, hoje predominam feições de abatimento. 
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Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 70% de zona de entrada e 30% de penumbra. É possível observar musgos, 

pteridófitas e brotos na entrada, além de micro-organismos na parede e no teto (FIGURA 318). Em 

ambas as campanhas observou-se um ambiente seco, sem presença de indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos e 

raízes. Somente na campanha úmida foram registrados pontos esparsos de guano frugívoro e carcaça 

de besouro, aranha e outros invertebrados.  

Fauna 

Foram registradas 17 morfoespécies na cavidade, sendo 10 na campanha seca e 11 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 25% no 

período seco e 0% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de organismo classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Collembola: Trogolaphysa sp.2. Houve o registro de morcegos do gênero 

Micronycteris e da espécie Carollia perspicillata na campanha úmida. A lista de espécies completa 

encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 318 – MICROORGANISMOS AMARELADOS NA ZONA DE ENTRADA (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da cavidade foram notados impactos na vegetação. 

CAV-0045 

Inserção 

Encosta de serra bastante inclinada, voltada para oeste. A caverna está localizada em um depósito de 

tálus com grandes matacões (FIGURA 319). A entrada da caverna localizada no talvegue de um vale, 

em uma ravina com drenagem que atravessa a cavidade. No entorno, observa-se floresta semidecídua. 
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FIGURA 319. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0045, NA BASE DE UM MATACÃO BASCULADO. 

Litologia e estruturas 

Os matacões onde a caverna ocorre são de filito de coloração vermelho-amarelada e estão 

depositados sobre solo e rocha alterada de coloração amarela e friável, provavelmente a mesma rocha 

filítica em estado avançado de intemperismo. Em alguns dos matacões ocorrem veios de quartzo. 

Estruturas geológicas ocorrem nos blocos, mas sem relevância neste tipo de cavidade. Por tratar-se de 

depósito de tálus não foram efetuadas medidas (FIGURA 320). 

 

FIGURA 320. FILITO COM  VEIO DE QUARTZO. 

Morfologia 

Maior alongamento da cavidade está localizado aproximadamente na direção N-S. Várias aberturas: 

uma à jusante, entrada principal, onde foram tomadas as coordenadas; uma mais baixa, à montante; 

outra de difícil acesso a oeste. No interior é mais ampla, sendo possível ficar em pé no centro. Algumas 

reentrâncias introduzem solo na caverna.  
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Hidrogeologia 

Uma drenagem alóctone atravessa a cavidade (FIGURA 321). 

  

FIGURA 321. DRENAGEM PRESENTE NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Sedimentos clásticos e químicos 

O sedimento é composto por matacões de filito misturados a solo da própria vertente onde se insere a 

cavidade. O intemperismo dos matacões que formam a cavidade pode contribuir para a sedimentação 

(FIGURA 322). 

 

FIGURA 322. À ESQUERDA MATACÕES PRESENTES NO INTERIOR DA CAVIDADE; À DIREITA SEDIMENTOS FINOS COBRINDO PARTE DO PISO. O 

INTEMPERISMO DOS MATACÕES CONTRIBUEM PARA O A SEDIMENTAÇÃO. 

Crostas ferruginosas de cor laranja acompanhadas de coraloides milimétricos (FIGURA 323). 

 

FIGURA 323. CROSTA FERRUGINOSA DE COR LARANJA E CORALOIDES COBRINDO ALGUMAS PARTES DA ROCHA. 
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Gênese 

Depósito de tálus. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 10% de zona de entrada e 90% de penumbra. Foi possível observar musgos 

e brotos por toda cavidade e pteridófitas na zona de penumbra. Foi registrada a presença de fungo 

branco no setor de entrada. Micro-organismos na parede e no teto e hifas foram observados na zona 

de penumbra. Em ambas as campanhas a umidade na cavidade esteve elevada, tendo sido observados 

gotejamento e percolação na campanha seca e drenagem na campanha úmida. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, raízes, 

guano e carcaças. Na campanha seca foram registradas manchas de guano hematófago e frugívoro 

(FIGURA 324), fezes de vertebrado insetívoro e carcaça de invertebrado. Na campanha úmida, foram 

observados pontos esparsos de detritos, bem como, grande quantidade de guano frugívoro e carcaça 

de aranha.   

Fauna 

Foram registradas 41 morfoespécies na cavidade, sendo 13 na campanha seca e 36 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 33% no 

período seco e 27% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de organismo classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Isopoda: Platyarthridae sp.1. Houve o registro de morcegos da família 

Phyllostomidae na campanha seca e das espécies Carollia perspicillata e Glossophaga cf. soricina na 

campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 324 – MANCHA DE GUANO FRUGÍVORO (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Estrada e furo de sondagem estão localizados a aproximadamente 200 m. 
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CAV-0048 

Inserção 

A caverna está posicionada em um afloramento isolado em uma encosta inclinada, em frente a 

ravinamento ou cabeceira de um vale  que se desenvolve perpendicularmente ao alinhamento da 

escarpa. Acima da cavidade ocorrem blocos de itabirito o que indica a proximidade do contato 

geológico. A vegetação do entorno é um remanescente de floresta, bastante alterada (FIGURA 325). 

  

FIGURA 325. VISTA INTERIOR DA ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0048. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito de cor creme, granulometria areia fina a média, recristalizado e de 

aspecto maciço.  

A morfologia da caverna é controlada pelo mergulho das camadas da rocha. 

Morfologia 

Praticamente não há paredes e o teto é baixo e se encontra com o piso. A caverna é formada por um 

salão largo e não muito profundo. Notam-se muitos alvéolos, principalmente no teto. 

Hidrogeologia 

A surgência temporária observada durante a topografia não estava ativa.  

Sedimentos clásticos e químicos 

Predomina areia amarelada de granulometria fina a média. 

São observados microcoraloides de cor cinza clara, associados a crostas de mesma coloração (FIGURA 

326). 
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FIGURA 326. MICROCORALOIDES CINZA ASSOCIADOS A CROSTAS. 

Gênese 

Ampliação de canalículos associada a sistema de descarga hídrica do maciço. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 100% de zona de entrada. É possível observar musgos e brotos por toda 

cavidade, além de micro-organismos verdes. Em ambas as campanhas observou-se um ambiente seco, 

sem presença de indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os recursos tróficos: material vegetal, detritos e raízes 

(FIGURA 327). Somente na campanha úmida foram registrados pontos esparsos de guano insetívoro e 

carcaça de invertebrado.   

Fauna 

Foram registradas 12 morfoespécies na cavidade, sendo 4 na campanha seca e 10 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 0% em 

ambas as campanhas. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 327 – RAÍZ SUPERFICIAL (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da caverna nota-se a presença de vegetação degradada. 

CAV-0049 

Inserção 

A caverna está inserida na cabeceira de uma drenagem, a qual não se sabe se temporária ou 

permanente. No entorno há floresta semidecídua (FIGURA 328). 

 

FIGURA 328. ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0049. 

Litologia e estruturas 

O bloco que forma a caverna é composto por xisto quartzoso com camadas de mica cinza deformadas 

e veios de quartzo leitoso, pouco contínuos (FIGURA 329). É formada por um depósito de tálus, e 

matacão que compõe o teto da caverna não está in situ. 
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FIGURA 329. XISTO QUARTZOSO COM VEIOS DE QUARTZO LEITOSO. 

Morfologia 

Não existem paredes na caverna. O matacão está no talvegue, apoiado nas laterais de vertentes 

opostas. Um canalículo na parte distal drena a água da vertente externa por baixo do matacão. 

Hidrogeologia 

Presença de drenagem temporária. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predomina material argiloso do solo da vertente, de coloração avermelhada. Observam-se leques desse 

material adentrando a cavidade. Fragmentos de quartzo também foram registrados (FIGURA 330). 

Não foram observados espeleotemas. 

 

FIGURA 330. DRENAGEM TEMPORÁRIA. NOTAR LEQUE DE SEDIMENTOS ARGILO-ARENOSO DE COLORAÇÃO AVERMELHADA, OS QUAIS 

PREDOMINAM NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 25% de zona de entrada e 75% de penumbra. É possível observar musgos 

por toda cavidade, além de micro-organismos na parede e no teto. Foi registrada a presença de líquen 

na zona de entrada. Na campanha seca observou-se um ambiente misto, com porções secas, úmidas e 

encharcadas, tendo sido observada drenagem na zona de penumbra. Na campanha úmida, observou-se 

um ambiente encharcado, com a presença de drenagem e poça. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os recursos tróficos: material vegetal (FIGURA 331), detritos 

e raízes. Somente na campanha úmida foram registrados pontos esparsos de guano frugívoro e carcaça 

de invertebrado.   

Fauna 

Foram registradas 42 morfoespécies na cavidade, sendo 24 na campanha seca e 27 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 25% no 

período seco e 60% para o período úmido. Houve o registro de morcegos não identificados em ambas 

as campanhas. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 331 – APORTE DE MATERIAL VEGETAL (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos na cavidade nem no entorno. 

CAV-0050 

Inserção 

A caverna está localizada um pouco à montante da CAV-0051, em um pequeno cânion, na margem 

esquerda da drenagem. A vegetação do entorno é de floresta e no topo da escarpa há campo rupestre 

(FIGURA 332). 
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FIGURA 332. ENTRADA DA CAV-0050. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em itabirito com bandas silicosas preservadas. Ocorrem camadas preenchidas por 

veios de quartzo com 1 a 20 cm de espessura. Alguns veios são alinhados aos planos de bandamento, 

outros truncam os planos. Em alguns locais, as camadas silicosas foram removidas, deixando vazios de 

espessura centimétrica (FIGURA 333). 

  

FIGURA 333. ITABIRITO COM BANDAS SILICOSAS E VEIOS DE QUARTZO LEITOSO. 

Morfologia 

O teto é predominantemente baixo em toda a cavidade. Em alguns pontos, a parede é regular, mas foi 

solapada na parte basal. Pequenos patamares foram gerados pelo ravinamento do piso (FIGURA 334). 
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FIGURA 334. PROCESSOS DE ABATIMENTO DE BLOCOS CONTROLARAM O DESENVOLVIMENTO DA CAVERNA AO LONGO DOS PLANOS DE 

FOLIAÇÃO. 

Hidrogeologia 

A caverna encontrava-se seca durante a visita. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões angulosos em forma de placas, com grânulos, seixos e calhaus subordinados. Foi 

observado pouco material argiloso de coloração vermelha (FIGURA 335). 

  

FIGURA 335. MATACÕES ANGULOSOS PREDOMINAM NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Grande concentração de crostas ferruginosas marrons, que suportam coraloides de ponta arredondada, 

rombudos (conjunto significativo). Coraloides escuros, próximos ao teto, do tipo couve flor, em uma fenda 

na lateral das paredes, muito abundantes. Vários dos blocos e a base das paredes são recobertos por 

crosta ferruginosa com aspecto polido. Acredita-se que foram formadas por um fluxo pretérito e 

intermitente de água saturada de óxido-hidróxidos, não mais ativo (paleossurgência). Pequenos 

coraloides de cor cinza claro associados a crostas da mesma cor também foram notados (FIGURA 336). 
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FIGURA 336. CROSTAS E CORALÓIDES NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Gênese 

Possivelmente trata-se de uma paleossurgência. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 10% de zona de entrada, 85% de penumbra e 5% de afótica. É possível 

observar musgos e brotos no setor de entrada. Em ambas as campanhas foi observado um ambiente 

seco, sem a presença de indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os recursos tróficos: material vegetal, detritos e raízes 

(FIGURA 337). Somente na campanha úmida foram registradas fezes de animal insetívoro. 

Fauna 

Foram registradas nove morfoespécies na cavidade, sendo sete na campanha seca e quatro na 

campanha úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 

20% no período seco e 50% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo 

IV. 
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FIGURA 337 – RAÍZ SUPERFICIAL DE FINO CALIBRE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos na cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0051 

Inserção 

A caverna está localizada à montante da CAV-0053 e à jusante da CAV-0050, em um vale tributário a 

jusante do ribeirão das Lajes (após o vale seco). A caverna está próxima ao talvegue, à margem 

esquerda do rio. A vegetação do entorno é de floresta com campo rupestre no topo da escarpa 

(FIGURA 338). 

 

FIGURA 338. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0051. 

Litologia e estruturas 

A caverna está totalmente inserida em itabirito com bandas silicosas preservadas. Em alguns pontos há 

desplacamento, e há vazios superficiais entre as bandas. Existem veios de quartzo e localmente 

especularita. Os veios tendem a truncar as camadas do bandamento. Presença de fratura que controla o 

eixo da cavidade (255/80), além de bandamento (FIGURA 339). 
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FIGURA 339. FOLIAÇÃO DO ITABIRITO E FRATURAS SUBVERTICAIS, QUE CONTROLAM O DESENVOLVIMENTO DA CAVERNA. 

Morfologia 

A caverna apresenta padrão retilíneo, com tendência a espongiforme. Fratura deixa algumas paredes 

bastante retilíneas. Presença de patamares laterais gerados pela erosão e descida do nível de base. O 

teto é regular e predominantemente baixo em função do acúmulo de blocos, e o nível inferior gerado 

pelo abatimento de blocos, que estão apoiados na parede e formam um pequeno salão abaixo, onde 

há uma poça. 

Hidrogeologia 

Poça gerada pela entrada de água do exterior, em direção ao centro da cavidade, onde se acumula 

no nível inferior. Possível surgência temporária na parte distal da cavidade (FIGURA 340).  

 

FIGURA 340. VISTA DO NÍVEL INFERIOR, GERADO PELO ABATIMENTO DE BLOCOS (À ESQUERDA); À DIREITA POÇA NO NÍVEL INFERIOR. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões tabulares de itabirito. Cone de matacões na entrada (FIGURA 341). 
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FIGURA 341. MATACÕES TABULARES DE ITABIRITO QUE PREDOMINAM NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Crostas ferruginosas, coraloides rombudos de cor escura se formaram nessas crostas. Crostas de cor 

cinza claro, provavelmente sulfática, com coraloides do tipo agulha (FIGURA 342).  

 

FIGURA 342. À ESQUERDA CROSTA CINZA, PROVAVELMENTE DE COMPOSIÇÃO SULFÁTICA ASSOCIADA A CORALOIDES DO TIPO AGULHA; À 

DIREITA CROSTA FERRUGINOSA ASSOCIADACONTENDO CORALOIDES. 

Gênese 

A gênese é controlada estruturalmente por plano de bandamento e fraturas. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 15% de zona de entrada e 85% de penumbra. Foi observado no setor de 

entrada fungos, líquens e micro-organismos na parede e no teto, e fungos e micro-organismos sobre 

fezes foram encontrados no setor de penumbra. Em ambas as campanhas a umidade estave alta. Na 

campanha seca foi observado um ambiente misto, com porções secas, úmidas e encharcadas, ressaltando 

a presença de poça/lago. Na campanha úmida foram observadas porções úmidas e encharcadas, com 

a presença de drenagem e poças no setor de penumbra. 
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Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: raízes, guano (hematófago, 

insetívoro e frugívoro) e fezes de vertebrado carnívoro. Na campanha seca foram registrados pontos 

esparsos de detritos (FIGURA 343), além de fezes de animal insetívoro. Na campanha úmida, também 

foram observados pontos esparsos de material vegetal.  

Fauna 

Foram registradas 36 morfoespécies na cavidade, sendo 24 na campanha seca e 19 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 56% no 

período seco e 50% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de organismos classificados como 

troglomórficos/troglóbios: Araneae: Ochyroceratidae sp.2; Collembola: Pseudosinella sp.1. Houve o 

registro de morcegos das espécies Carollia perspicillata, Mimon bennettii e Dyphylla ecaudata apenas na 

campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 343 – PONTO ESPARSO DE DETRITOS (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0052 

Inserção 

A entrada da caverna localiza-se a 15m da margem esquerda de uma drenagem, em um vale bastante 

encaixado. A drenagem está a leste e é paralela ao vale do ribeirão das Lajes. No entorno da caverna 

há floresta semidecídua, e na outra margem da drenagem há campo rupestre (FIGURA 344). 
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FIGURA 344. VISTA LATERAL DA ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0052. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito friável, bastante alterado, de granulação areia fina, cor creme, com 

intercalação de minerais opacos, formando camadas de 1 a 2 mm esparsas no pacote rochoso. Muitos 

veios de quartzo truncam os planos de foliação ou os acompanham. O mergulho das camadas e fraturas 

exercem controle morfológico no desenvolvimento da caverna (FIGURA 345).  

 

FIGURA 345. QUARTZITO ENTRECORTADO POR VEIOS DE QUARTZO LEITOSO. 

Morfologia 

Padrão da caverna é próximo ao de um abrigo, com entrada mais ampla com afunilamento em direção 

ao interior. O teto é predominantemente baixo e o conduto é largo, com piso pouco inclinado para a 

lateral sul. Em geral o teto encontra-se com o piso, sem formar paredes. 

Hidrogeologia 

Durante o período da visita não foi observada atividade hídrica. 
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Sedimentos clásticos e químicos 

Predomina areia fina amarelo-avermelhada, misturada com argila de cor vermelha. Cone de blocos de 

quartzito alterado está presente à direita da caverna. O sedimento está erodido abaixo da linha 

d'água da caverna, o que gera um degrau em relação à parte externa (FIGURA 346). 

 

FIGURA 346. SEDIMENTOS FINOS PREDOMINAM NO INTERIOR DA CAVIDADE. HÁ UM DEGRAU EM RELAÇÃO À PARTE EXTERNA DEVIDO À 

EROSÃO NO SEDIMENTO ABAIXO DA LINHA D’ÁGUA. 

Quanto aos espeleotemas há presença de coraloides milimétricos do tipo agulha, pouco abundantes 

(FIGURA 347). 

  

FIGURA 347. CORALOIDES MILIMÉTRICOS DO TIPO AGULHA, POUCO ABUNDANTES NO INTERIOR DA CAVERNA. 

Gênese 

Acredita-se que a gênese da caverna esteja relacionada ao solapamento lateral e erosão da 

drenagem. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 100% de zona de entrada. Foram observados musgos, pteridófitas (FIGURA 

348) e brotos por toda cavidade, além de fungos. Em ambas as campanhas observou-se um ambiente 

seco, sem presença de indicativos hídricos. 
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Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos e 

raízes superficiais e subsuperficiais de calibre fino.  

Fauna 

Foram registradas 25 morfoespécies na cavidade, sendo 16 na campanha seca e 14 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 33% no 

período seco e 50% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 
 

FIGURA 348 – PTERIDÓFITAS NA PAREDE DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0053 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada em uma escarpa rochosa posicionada na extremidade sul do 

interflúvio, que separa o vale do Lages da drenagem imediatamente a leste deste. Paredão é oblíquo 

às duas drenagens, que está posicionado em frente à confluência destas. No entorno ocorre mata 

semidecídua e campo rupestre (FIGURA 349).  

 

FIGURA 349. VISTAS DA ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0053. A CAVERNA OCORRE NO CONTATO DO QUARTZITO (BASE) E ITABIRITO (TOPO). 

Litologia e estruturas 
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A caverna ocorre no contato abrupto entre quartzito (na base) e itabirito (topo). O quartzito encontra-se 

bastante alterado e friável, e possui coloração creme, granulação areia fina a média e presença de 

minerais micáceos. O pacote visível na caverna é de aproximadamente 2,5 m. O Itabirito ocupa o teto 

da caverna, e o torna regular e tabular, com bandamento silicoso preservado, com camadas milimétricas 

de hematita intercaladas às silicosas. Há, no entanto, alguns vazios tabulares de espessura centimétrica. 

Há fraturas em ambos litotipos, algumas preenchidas por veios de quartzo formando boxwork (FIGURA 

350). 

  

FIGURA 350. FRATURAS SÃO OBSERVADAS EM AMBOS OS LITOTIPOS, ALGUMAS DELAS PREENCHIDAS POR VEIOS DE QUARTZO. 

Morfologia 

A cavidade se desenvolveu a partir do contato entre os litotipos e tende a ser mais larga do que alta. O 

padrão planimétrico está entre globular e retilíneo, e as paredes são regulares, arqueadas em alguns 

pontos. Muitos alvéolos foram observados, principalmente no contato entre os dois litotipos. Alguns 

canalículos se instalam em eixos de dobras (FIGURA 351). 

 

FIGURA 351. INTERIOR DA CAVERNA. NOTA-SE A PRESENÇA DE ALVÉOLOS E CANALÍCULO NO CONTATO ENTRE OS DOIS LITOTIPOS. O TETO 

PLANO É CONTROLADO PELO BANDAMENTO DO ITABIRITO. 

Hidrogeologia 

Com relação à hidrologia foi observado apenas piso úmido. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Os sedimentos clásticos são compostos basicamente por areia fina a média, coloração amarela clara. 

São observados alguns fragmentos de quartzito e blocos de itabirito bastante localizados, além de 

leques de sedimento arenoso na saída de canalículos, especialmente na parte distal.  
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Muitos coraloides milimétricos são observados no teto, associados a crostas cinza clara e às crostas 

brancas, coraloides marrons associados a crostas ferruginosas (FIGURA 352).  

 

FIGURA 352. CORALOIDES MILIMÉTRICOS ASSOCIADOS A CROSTAS. 

Gênese 

O desenvolvimento da caverna é condicionado ao contato entre quartzito e itabirito. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 100% de zona de entrada. Foram observados musgos e brotos (FIGURA 353), 

além de micro-organismos na parede e no teto. Em ambas as campanhas detectou-se um ambiente seco, 

sem presença de indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Apenas na campanha seca foram observados os recursos tróficos: pontos esparsos de material vegetal e 

raízes superficiais de calibre grosso e fino. 

Fauna 

Foram registradas 12 morfoespécies na cavidade, sendo 12 na campanha seca e 4 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 0% em 

ambas as campanhas. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 353 – BROTOS NA ENTRADA DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0054 

Inserção 

A caverna está inserida em uma encosta íngreme em afloramento isolado. No entorno há floresta 

semidecídua (FIGURA 354). 

 

FIGURA 354. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0054. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito fino de coloração branca a localmente creme, com intercalações de 

minerais micáceos, e acompanha os planos de foliação e fratura. 

Morfologia 

Conduto possui duas entradas e apresenta condutos condicionados ao alargamento de fraturas verticais. 

Suas paredes são regulares e o teto é mais abobadado (FIGURA 355). 
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FIGURA 355. CONDUTOS DA CAVIDADE, CONDICIONADOS AO ALARGAMENTO DE FRATURAS VERTICAIS. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Os sedimentos clásticos são compostos predominantemente por solos alóctones. 

Quanto aos sedimentos químicos, estão presentes coraloides do tipo agulha associados à crosta cinza 

(FIGURA 356). 

 

FIGURA 356. CORALOIDE DO TIPO AGULHA ASSOCIADO À CROSTAS. 

Gênese 

Antigo sistema tributário à drenagem principal. A forma lenticular verticalizada de alguns dos condutos 

indica que houve escoamento condicionado por fraturas.  

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 
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Cavidade constituída por 30% de zona de entrada e 70% de penumbra. É possível observar musgos e 

brotos no setor de entrada. Micro-organismos na parede e no teto (FIGURA 357) são observados em 

ambos os setores, além de fungos apenas na entrada. Em ambas as campanhas o ambiente estava seco. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observadas grandes quantidades de material vegetal (FIGURA 357) e 

raízes superficiais de calibre fino. Somente na campanha úmida foram registradas grandes quantidades 

de detrito, além de carcaça de invertebrado. 

Fauna 

Foram registradas 21 morfoespécies na cavidade, sendo 14 na campanha seca e 11 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 43% no 

período seco e 20% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

  

FIGURA 357 – À ESQUERDA, MICROORGANISMOS NA PAREDE (CAMPANHA SECA); À DIREITA, APORTE DE MATERIAL VEGETAL (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0056 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada na base de uma escarpa em anfiteatro, ao lado de uma 

cachoeira. A drenagem faz uma curva bem em frente à caverna. Floresta no entorno (FIGURA 358). 
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FIGURA 358. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0056, À ESQUERDA NA FOTO. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre em quartzito fino de cor creme, muito alterado, em alguns pontos friável a ponto de se 

desfazer entre os dedos. Presença de fraturas e foliação, a qual exerce controle morfológico na 

caverna. 

Morfologia 

Entrada da caverna é larga e baixa com estreitamento do conduto em direção ao interior. O teto é 

baixo e se encontra com o piso nas extremidades, não formando paredes. Alguns canalículos funcionam 

como surgências (FIGURA 359). 

 

FIGURA 359. INTERIOR DA CAVERNA, MOSTRANDO SEU TETO BAIXO. 

Hidrogeologia 

Pequeno ravinamento indica escoamento temporário proveniente da parte distal. É provável que na 

cheia a caverna seja inundada pela drenagem externa. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Sedimento arenoso com pouca argila, predominantemente autogênico. Ocorrem também alguns seixos 

de quartzo de veio. Matacões de quartzito predominam. 
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Não foram observados espeleotemas. Pequenos pingentes de material arenoso se acumulam no teto, em 

pontos de gotejamento, devido ao intenso intemperismo da rocha (FIGURA 360). 

 

FIGURA 360. PINGENTES DE MATERIAL ARENOSO ACUMULADO NO TETO EM PONTOS DE GOTEJAMENTO, DEVIDO AO INTENSO INTEMPERISMO. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 100% de zona de entrada. É possível observar musgos, pteridófitas e brotos 

por toda cavidade, além de vegetação de mata de galeria. Também foram observados micro-

organismos (FIGURA 361). Em ambas as campanhas detectou-se umidade alta, tendo sido observados 

drenagem, poça e gotejamento na campanha seca e drenagem e gotejamento na campanha úmida. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: pontos esparsos de material 

vegetal e raízes de calibre grosso e fino. Na campanha úmida foram registradas fezes de animal 

insetívoro. 

Fauna 

Foram registradas 17 morfoespécies na cavidade, sendo 8 na campanha seca e 12 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 0% em 

ambas as campanhas. Houve o registro de morcegos das espécies Mimon bennettii e Dyphylla ecaudata 

apenas na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 361 – MICROORGANISMOS DIVERSOS NO PISO DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0057 

Inserção 

A entrada da caverna ocorre em escarpa alta, localizada na margem esquerda de uma drenagem, 

aproximadamente 20m acima do talvegue. A entrada da caverna está em um patamar próxima ao 

topo da escarpa. Vegetação do entorno é floresta semidecídua (FIGURA 362). 

 

FIGURA 362. VISTA LATERAL DA ENTRADA DA CAVERNA CAV-0057. 

Litologia e estruturas 

A cavidade está inserida no contato entre quartzito, na base, e filito hematítico no topo. Entre os dois 

litotipos há um veio de quartzo de aproximadamente 20 cm de espessura. O quartzito está bastante 

alterado, de granulometria fina a média, coloração esbranquiçada a amarelada, com intercalações de 

minerais micáceos. O filito tem coloração cinza, com camadas alternadas de cor branca, bastante 

quartzoso. Pouco alterado em relação ao quartzito e aparente dobrado ao longo do eixo do conduto 

da cavidade (dobra sinclinal). O quartzito também se encontra dobrado. Veios de quartzo com 

especularita alojados em fraturas existentes no contato entre os dois litotipos. Presença de foliação, 
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fraturas e dobras. Todas as estruturas anotadas acompanham o eixo de maior desenvolvimento da 

caverna (FIGURA 363). 

 

FIGURA 363. VEIO DE QUARTZO PRESENTE NO CONTATO DO QUARTZITO COM O FILITO HEMATÍTICO; À DIREITA, DETALHE DO VEIO DE 

QUARTZO CONTENDO ESPECULARITA. 

Morfologia 

O conduto tende a ser retilíneo e alinhado ao eixo NE-SW, mas possui alargamento lateral na parte 

distal. A entrada forma um abrigo, com o piso inclinado em direção a ela a partir da metade da 

cavidade. O teto é muito baixo e no fundo da caverna o piso é inclinado para dentro. Parede 

praticamente não existe, o teto toca o piso nas extremidades. Alvéolos são predominantes no quartzito. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões de filito (maioria) e quartzito. Nota-se a presença de material areno-argiloso de 

cor vermelho-amarelada (FIGURA 364). 

Microcoraloides são vistos associados a crostas de cor cinza, e crostas ferruginosas delgadas recobrem 

alguns blocos. 

  

FIGURA 364. MATACÕES E SEDIMENTOS ARENO-ARGILOSO. 

Gênese 

A caverna pode ter funcionado como surgência tributária à drenagem principal e nota-se Pequena 

contribuição dos processos de abatimento. 
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Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 15% de zona de entrada e 85% de penumbra. É possível observar musgos, 

pteridófitas e brotos (FIGURA 365) no setor de entrada. Micro-organismos na parede e no teto são 

observados por toda cavidade, além de fungo branco na entrada. Na campanha seca observou-se um 

ambiente seco, sem presença de água. Na campanha úmida, o ambiente estava mais úmido. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: pontos esparsos de material 

vegetal, de detritos e de raízes. Na campanha úmida foram registrados guano (insetívoro e frugívoro) e 

carcaça de invertebrado. Fezes de vertebrado carnívoro foram observadas na campanha seca. 

Fauna 

Foram registradas 20 morfoespécies na cavidade, sendo 11 na campanha seca e 13 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 17% no 

período seco e 33% para o período úmido. Houve o registro de morcegos Phyllostomidae em ambas as 

campanhas. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 365 – PTERIDÓFITAS E BROTOS NA ENTRADA DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0058 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada na mesma encosta que a CAV-0043, na margem direita do rio 

Preto, aproximadamente 100m acima deste. No entorno, vegetação de floresta semidecídua (FIGURA 

366). 

 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 269 

 

FIGURA 366. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0058, VISTA DO INTERIOR. 

Litologia e estruturas 

A caverna ocorre no contato abrupto entre quartzito e filito. O quartzito possui cor clara com 

intercalações de minerais micáceos, granulometria areia fina a média, é bastante friável e encontra-se 

muito alterado. O quartzito está entrecortado por veios de quartzo, alguns com até 1 m de espessura e 

são observadas feições alveolares milimétricas e tubulares, possivelmente resultantes de ação biológica 

(térmitas). Filito hematítico está bem menos alterado em relação ao quartzito e aflora no teto da 

caverna. Presença de fraturas, planos de fratura e dobra. Nota-se dobra anticlinal bem pronunciada 

posicionada obliquamente ao desenvolvimento da caverna, dobrando o quartzito e filito (FIGURA 367). 

 

FIGURA 367. À ESQUERDA CONTATO DO QUARTZITO COM O FILITO; À DIREITA DOBRAS NO QUARTZITO. 

Morfologia 

Ao longo do eixo da dobra há alguns canalículos e alvéolos. Muitos planos de fratura e veios de 

quartzo deixam as paredes irregulares. Observam-se alvéolos maiores (5 cm) ao longo do plano de 

foliação e outros menores (< 1 cm) muito recorrentes, principalmente no quartzito, podem estar 

associados à presença de cupim. Pequeno patamar forma um degrau no fundo do conduto (FIGURA 

368). 
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FIGURA 368. ALVÉOLOS PRESENTES NO QUARTZITO. ACREDITA-SE QUE OS FUROS MENORES TÊM ORIGEM BIOLÓGICA. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Sedimento arenoso é observado nas partes mais distais, e estão associados ao desmonte da rocha 

encaixante (quartzito principalmente). Em toda a zona de entrada esse sedimento está recoberto por um 

cone de material argilo-arenoso marrom amarelado resultante da erosão de um cupinzeiro (FIGURA 

369). 

 

FIGURA 369. CONE DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO MARROM AMARELADO RESULTANTE DA EROSÃO DE UM CUPINZEIRO. 

Coraloides milimétricos são observados em crostas de coloração cinza clara, e também pequena mancha 

de crosta ferruginosa delgada. 

Gênese 

Endógena, associada à ampliação de canalículos. 
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Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 30% de zona de entrada e 70% de penumbra. Não foi observado nenhum 

tipo de vegetação. Em ambas as campanhas observou-se um ambiente seco, sem presença de indicativos 

hídricos. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: pontos esparsos de detritos e 

fezes de animais insetívoro (campanha seca) e carnívoro (campanha úmida). Na campanha seca foram 

registrados, ainda, pontos esparsos de material vegetal (FIGURA 370) e raízes superficiais de calibre 

fino. 

Fauna 

Foram registradas 12 morfoespécies na cavidade, sendo 8 na campanha seca e 7 na campanha úmida. 

A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 25% no período 

seco e 0% para o período úmido. Houve o registro de morcegos da espécie Glossophaga cf. soricina 

apenas na campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 370 – PONTO ESPARSO DE MATERIAL VEGETAL (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0059 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada em um vale encaixado, próximo à margem esquerda da 

drenagem, aproximadamente 6 m acima desta, ao lado de uma queda d'água. O entorno é formado 

por floresta semidecídua (FIGURA 371). 
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FIGURA 371. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0059. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em quartzito de coloração creme com intercalações de minerais micáceos cinzas. 

A granulometria é areia fina e existem frentes de alteração ao longo dos planos de foliação. Em alguns 

pontos, é bastante entrecortado por veios de quartzo, que chegam a atingir 20 cm de espessura 

(FIGURA 372). 

Presença de dobra anticlinal falhada em um dos flancos cujo eixo, juntamente com fraturamentos exerce 

controle sobre a morfologia. 

 

FIGURA 372. VEIOS DE QUARTZO LEITOSO ALOJADOS NO QUARTZITO. 

Morfologia 

O conduto apresenta seção arqueada e padrão retilíneo com teto mais amplo na entrada de 

aproximadamente 2 m, e rebaixamento até encontrar com o piso, na porção distal. Alguns degraus no 

teto formam pequenos pontões e não há muitos alvéolos, os vazios são mais tabulares, devidos a 

desplacamentos. 

Hidrogeologia 

Notou se presença de escoamento incipiente deixa o piso úmido. E não notou-se presença de 

ravinamentos. 
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Sedimentos clásticos e químicos 

Seixos e calhaus de quartzo de veio são predominantes no interior da caverna, e estão presentes alguns 

matacões e calhaus de quartzito alterado. A caverna encontra-se em grande parte colonizada por 

vegetação como liquens e arbustos (FIGURA 373). 

Quanto aos depósitos químicos foram notadas poucas manchas de crostas cinza clara contendo 

microcoraloides do tipo agulha. 

 

FIGURA 373. SEIXOS E CALHAUS PREDOMINANTES NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Gênese 

Sistema tributário à drenagem principal. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 30% de zona de entrada e 70% de penumbra. É possível observar musgos, 

pteridófitas e brotos no setor de entrada (FIGURA 374). Micro-organismos na parede e no teto são 

observados na entrada, além de fungos brancos e amarelos na zona de penumbra. Em ambas as 

campanhas a cavidade estava úmida, tendo sido observados drenagem e gotejamento na campanha 

seca e, apenas gotejamento na campanha úmida. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observadas raízes de calibres fino e grosso (FIGURA 374). Na 

campanha úmida foi registrado aporte de material vegetal.  

Fauna 

Foram registradas 19 morfoespécies na cavidade, sendo 10 na campanha seca e 12 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 20% no 

período seco e 33% para o período úmido. Houve o registro de morcegos não identificados apenas na 

campanha seca. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 374 – VEGETAÇÃO E RAÍZES DE DIVERSOS CALIBRES NA ZONA DE ENTRADA DA CAVIDADE. 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0060 

Inserção 

A entrada da caverna ocorre em uma escarpa em anfiteatro próxima à cabeceira de um vale tributário 

ao ribeirão das Lages na margem esquerda. No entorno há floresta semidecídua (FIGURA 375). 

 

FIGURA 375. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0060. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em quartzito fino de coloração creme, com intercalações de minerais micáceos. 

Rocha predominantemente alterada. Alguns veios de quartzo truncam, outros acompanham planos de 

foliação (FIGURA 376). Presença de pequenas dobras, foliação e fraturas, essas últimas controlando a 

morfologia da caverna. 
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FIGURA 376. QUARTZITO COM VEIOS DE QUARTZO. 

Morfologia 

A caverna apresenta padrão planimétrico retilíneo, tendendo ao dendrítico. O conduto está alinhado no 

eixo SE-NW, com pequenos canais menores confluindo nessa direção, com paredes que acompanham 

planos de fratura. Na área de entrada há um salão mais amplo, e no geral, a caverna é formada por 

condutos bastante estreitos e baixos.  

Hidrogeologia 

Presença de surgência com percolação a partir de canalículos (FIGURA 377). 

  

FIGURA 377. SURGÊNCIA PRESENTE NO INTERIOR DA CAVERNA. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predomina areia fina com silte, e nota-se a formação de cone de sedimentos na entrada, que pode ser 

proveniente do desabamento do teto. 

Coraloides associados a crostas brancas estão presentes bastante pontuais. 

Gênese 

Acredita-se que abatimentos contribuíram para a formação do salão principal e abertura da caverna.  

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 30% de zona de entrada e 70% de penumbra. É possível observar brotos por 

toda cavidade e musgos e pteridófitas na entrada. Fungos brancos, rosa (FIGURA 378) e verde foram 

observados no setor de entrada e micro-organismos na parede e no teto na zona de penumbra. Em 

ambas as campanhas a umidade estava alta, tendo sido observada drenagem. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintesrecursos tróficos: material vegetal, detritos e 

raízes. Na campanha úmida foram registradas fezes de vertebrado insetívoro.  

Fauna 

Foram registradas 45 morfoespécies na cavidade, sendo 32 na campanha seca e 21 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 22% no 

período seco e 23% para o período úmido. Houve o registro de morcegos Phyllostomidae apenas na 

campanha úmida. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 378 – FUNGOS BRANCOS E ROSA NA PAREDE DA ZONA DE ENTRADA DA CAVIDADE (CAMPANHA ÚMIDA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0063 

Inserção 

A entrada da caverna ocorre na margem direita de uma drenagem, próxima ao talvegue, a 

aproximadamente 50 m do córrego Mata Cavalo (margem esquerda). A escarpa é oblíqua à inclinação 

da encosta e da calha de um tributário do Mata Cavalo. A entrada da caverna é baixa e estreita, com 

aproximadamente 60 cm de altura e 1 m de largura. No entorno há pastagem e mata ao longo do 

curso d'água (FIGURA 379). 
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FIGURA 379. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0063. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida no itabirito maciço, com camadas milimétricas a submilimétricas, poucos vazios. 

Existe bandamento silicoso, mas predomina a hematita. Notam-se pequenos arqueamentos. Presença de 

fratura controlando a morfologia, além da presença de bandamento, foliação e dobras (FIGURA 380). 

 

FIGURA 380. PLANO DE BANDAMENTO DO ITABIRITO. 

Morfologia 

O teto da caverna é regular, acompanha planos de foliação e é inclinado para o interior. Pequeno 

patamar rochoso é visto na lateral. Vazios mais alongados entre os planos de foliação mostram que a 

erosão está mais intensa nestes locais (FIGURA 381). 
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FIGURA 381. TETO BAIXO E INCLINADO, ACOMPANHANDO O PLANO DE BANDAMENTO. 

Hidrogeologia 

Nota-se surgência com escoamento drenado para um canalículo na parte distal da caverna (sumidouro). 

Sedimentos clásticos e químicos 

Não foi notada a presença de espeleotemas (FIGURA 382). 

 

FIGURA 382. PRESENÇA CALHAUS E MATACÕES NO INTERIOR DA CAVERNA. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 20% de zona de entrada e 80% de penumbra. É possível observar musgos na 

zona de entrada, além de micro-organismos na parede e no teto e fungos brancos (FIGURA 383) e 

amarelos. Fungos brancos também foram registrados no setor de penumbra. Em ambas as campanhas a 

umidade esteve alta, tendo sido registradas poças em toda a cavidade. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos, 

raízes e fezes de animal insetívoro. Na campanha úmida, foram registrados rizotemas no setor de 

penumbra. 

Fauna 

Foram registradas 13 morfoespécies na cavidade, sendo 10 na campanha seca e 4 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 0% no 

período seco e 50% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 383 – FUNGO BRANCO NA PAREDE DA ZONA DE ENTRADA DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da caverna notou-se pastagem e supressão da vegetação original. 

CAV-0064 

Inserção 

Uma das entradas da caverna está em uma escarpa perpendicular à maior inclinação da vertente, e a 

outra está em uma pequena dolina de colapso, a montante da primeira. Vegetação de campo rupestre 

encontra-se bem preservada no entorno (FIGURA 384). 
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FIGURA 384. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0064. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em quartzito fino e de cor branca, bem recristalizado e localmente alterado, 

com presença de intercalação de minerais micáceos e veios de quartzo. Observam-se algumas inflexões, 

dobras bem abertas centimétricas. Foliação condiciona eixo de maior desenvolvimento da caverna, 

assim como algumas fraturas. Além disso, nota-se a presença de fraturas e dobras (FIGURA 385). 

 

FIGURA 385. PLANO DE FOLIAÇÃO DO QUARTZITO, CONTENDO PEQUENOS ARQUEAMENTOS. 

Morfologia 

O conduto possui direção aproximada NE. O teto regular acompanha mergulho das camadas da rocha, 

que se inclina até tocar o piso, e praticamente não há paredes, as quais são controladas por fraturas 

verticais. A caverna é mais larga do que alta e o piso apresenta alguns ravinamentos em função de 

escoamento temporário.  

Hidrogeologia 

Presença de surgência temporária proveniente da parte mais distal da cavidade. Contribuição de 

escoamento pluvial, a caverna é muito rasa e possui claraboia. 
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Sedimentos clásticos e químicos 

Material predominantemente arenoso de cor cinza clara, em parte provenientes do exterior, vindos pela 

claraboia (FIGURA 386). 

Notam-se crostas de cor cinza clara a brancas contendo microcoraloides.  

 

FIGURA 386. PISO COBERTO POR SEDIMENTO ARENOSO COM ALGUNS CALHAUS. 

Gênese 

Ampliação de vazios condicionada aos planos de foliação e fratura. Pilar bastante erodido demonstra 

que já houve maior fluxo de água pela caverna. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 50% de zona de entrada e 50% de penumbra. É possível observar musgos 

por toda cavidade e pteridófitas, broto e capim na zona de entrada. Na campanha seca observou-se 

um ambiente seco. Na campanha úmida, observou-se um ambiente úmido, sem, todavia, a presença de 

corpo dágua. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal (FIGURA 

387), raízes de calibres fino e grosso e carcaças de heteroptera (campanha seca), de aranha e de 

besouro (campanha úmida). Na campanha úmida foram registrados pontos esparsos de detritos e, 

apenas na campanha seca, foram observadas fezes de animal insetívoro. 

Fauna 

Foram registradas 25 morfoespécies na cavidade, sendo 10 na campanha seca e 23 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 17% no 

período seco e 17% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 387 – APORTE DE MATERIAL VEGETAL (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos. 

CAV-0065 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada em um vale bastante encaixado, o mesmo do ribeirão das Lajes, 

à jusante da CAV-01. Presença de mata de galeria no entorno (FIGURA 388). 

 

FIGURA 388. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0065. 

Litologia e estruturas 

A cavidade está inserida em itabirito, com bandamento silicoso bastante preservado. Alguns veios de 

quartzo se truncam, outros acompanham os planos de bandamento. Ocorrências pontuais de especularia 

associadas a esses veios. O mergulho das camadas controla a morfologia da caverna e nota-se a 

presença de bandamento, fraturas e foliação. 

Morfologia 

O teto é baixo em toda a extensão da caverna, que é mais larga que alta. O teto acompanha o 

mergulho das camadas e em geral toca o piso nas extremidades, havendo paredes só em alguns pontos 

da caverna. 
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Hidrogeologia 

É possível que a caverna seja invadida por água em momentos de cheia, pois está no mesmo nível da 

drenagem. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predominam matacões de itabirito na forma de placas. Argila vermelha forma uma rampa do fundo até 

a entrada da caverna (FIGURA 389). 

 

FIGURA 389. MATACÕES PREDOMINANTES NO INTERIOR DA CAVIDADE (À ESQUERDA). À DIREITA, LEQUE DE ARGILA VERMELHA. 

Presença de crostas ferruginosas contendo coraloides do tipo agulha. Coraloides arredondados 

associados a crostas amarronzadas no teto também ocorrem (FIGURA 390). 

  

FIGURA 390. CROSTA FERRUGINOSA ASSOCIADA A CORALOIDES AMARRONZADOS. 

Gênese 

Erosão fluvial. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 20% de zona de entrada e 80% de penumbra. É possível observar musgos no 

setor de entrada, além de cogumelos. Em ambas as campanhas observou-se um ambiente misto com 

relação à umidade. Na campanha seca observou-se porções secas e úmidas, com a presença de poça 

ou lago na entrada da cavidade. Na campanha úmida, o ambiente apresentou-se com partes secas e 

outras encharcadas. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: manchas de material vegetal, 

pontos esparsos de detritos e raízes superficiais e subsuperficiais de calibre fino. Na campanha seca 

foram observadas fezes de animal insetívoro (FIGURA 391).  

Fauna 

Foram registradas 25 morfoespécies na cavidade, sendo 16 na campanha seca e 11 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 25% no 

período seco e 50% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 391 – FEZES DE ANIMAL INSETÍVORO (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 

CAV-0068 

Inserção 

A caverna está localizada na baixa encosta de um morro de crista alongada e vertente côncava. Está 

próxima à margem direita do córrego do Picão, a jusante da cidade de Morro do Pilar. A caverna 

possui duas entradas, ambas na base de dolinas abertas por colapso, ao longo de um pequeno curso 

d'água subterrâneo. A entrada de montante está em uma dolina de bordas irregulares e abruptas no 

solo. A depressão é bastante expressiva e pode ser vista de longe (aproximadamente 15 x 8 m). A 

entrada de jusante está em uma dolina menor e parcialmente escondida pela vegetação arbustiva no 

seu interior. O entorno é ocupado por pastagem (FIGURA 392). 
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FIGURA 392. À ESQUERDA DEPRESSÃO FECHADA ONDE SE ENCONTRA A CAV-0068; À DIREITA A ENTRADA DA CAVERNA. 

Litologia e estruturas 

A caverna se desenvolve no contato entre a base da cobertura pedológica e a rocha alterada 

(saprolito). O solo, que ocupa as partes mais altas (teto e partes de paredes) é visto na entrada de 

montante e em alguns pontos do interior e entrada de jusante. Tem coloração vermelho-amarelada 

(variegada), textura argilosa, com pisólito pontuais. Na base desse solo observa-se uma transição 

abrupta para um saprolito de coloração cinza clara a castanho escura (quase negra) com camadas 

subhorizontalizadas e espessura inferior a 10 cm. A textura é argilosa e está bastante encharcado. Esse 

pacote é pouco espesso, possivelmente inferior a 50 cm. Abaixo dele aflora um saprolito de cor cinza 

clara, aspecto maciço e homogêneo, porém bastante alterado (se desfaz entre os dedos). Nesse litotipo 

é possível observar fraturas pouco penetrativas, com direções e inclinação variada (FIGURA 393). 

  

FIGURA 393. CONTATO ENTRE O SAPROLITO (NA BASE COM BANDAS ACINZENTADAS) E O SOLO (À ESQUERDA). À DIREITA É POSSÍVEL 

OBSERVAR O SAPROLITO DE COR CINZA ABAIXO DA CAMADA BANDADA. 

Morfologia 

A caverna não possui um padrão morfológico definido. Na parte de montante tem seção em forma 

tubular, com entulhamento do piso por sedimento. O teto tem aproximadamente 1,7 m na entrada e 

tende a ser mais baixo a jusante, até a entrada que divide a gruta em dois segmentos. O segmento de 

jusante tem forma lenticular vertical e apresenta anastomoses no piso (que foi escavado pela 
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drenagem). Na parte de jusante ocorre entalhamento do piso, o que forma degraus de até um metro de 

altura nas laterais, gerando seções com forma de fechadura (FIGURA 394). 

  

FIGURA 394. À ESQUERDA TRECHO DE MONTANTE DA GRUTA, COM SEÇÃO TUBULAR; À DIREITA SEÇÃO LENTICULAR VERTICAL COM 

ENTALHAMENTO DO PISO.  

Hidrogeologia 

Presença de drenagem alóctone atravessando a caverna (FIGURA 395). 

  

FIGURA 395. CURSO D'ÁGUA ALÓCTONE NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Praticamente não há deposição química. Ocorrem algumas pequenas manchas de crosta escura e 

delgada de modo esparso nas paredes e teto (FIGURA 396).  
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FIGURA 396.  CONE DE SEDIMENTOS FINOS (À ESQUERDA) E CALHAUS E MATACÕES (À DIREITA) PRESENTES NO INTERIOR DA CAVIDADE. 

Gênese 

A gênese da caverna está diretamente associada à ação erosiva do curso d’água que flui em seu 

interior (processo de piping). Existe possibilidade de que tenha havido algum grau de alteração por 

atividade biológica de megafauna extinta, muito embora não tenhamos evidências conclusivas a este 

respeito, como marcas de garras, dentro outras. A existência de uma cavidade com estas dimensões em 

cobertura de solo é pouco comum, já que o solo favorece abatimentos e não admite grandes vãos livres, 

predominando pequenos canalículos. É provável que se trate de uma cavidade relativamente jovem, já 

que tanto a dolina de acesso quanto às feições da cavidade parecem evoluir com certa rapidez, 

notadamente durante eventos pluviais acentuados.  

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

A cavidade não apresenta valor sócio econômico. Existe a possibilidade de que tenha havido ação 

biológica (escavação através da fauna extinta) na espeleogênese. No entanto, isto não pode ser 

comprovado com base nas evidências atuais. 

Foram identificadas partes de pilão no interior da gruta. Não foi possível determinar se trata-se de 

material recente, ou se possui valor histórico (FIGURA 397). 

 

FIGURA 397. PEDRAS DE PILÃO ENCONTRADAS NA CAV-0068 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 25% de zona de entrada e 75% de penumbra. É possível observar musgos 

por toda cavidade e pteridófitas e brotos na entrada (FIGURA 398). Foram registrados cogumelos, hifas 

e fungos esparsos pela cavidade e micro-organismos na parede e no teto no setor da entrada. Em 

ambas as campanhas a umidade esteva elevada, tendo em vista o registro de drenagem em toda a 

cavidade (FIGURA 398).  

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos e 

raízes superficiais e subsuperficiais de calibre fino. Somente na campanha seca foram registrados pontos 

esparsos de guano (indeterminado), fezes de animal não determinado e carcaça de aranha. 

Fauna 

Foram registradas 18 morfoespécies na cavidade, sendo 12 na campanha seca e 8 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 100% em 

ambas as campanhas. Cavidade com ocorrência de ninho de ave com dois ovos, no setor de entrada, na 

campanha seca (FIGURA 398), na campanha úmida foi avistado o ninho vazio. A lista de espécies 

completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 398 –  À ESQUERDA, ZONA DE ENTRADA COM PTERIDÓFITAS E BROTOS COM DRENAGEM PRÓXIMA (CAMPANHA 

SECA); À DIREITA, NINHO DE AVE COM DOIS OVOS NO SETOR DE ENTRADA (CAMPANHA SECA) .  

Conservação da cavidade e entorno 

A caverna encontra em bom estado de conservação, no entanto, o entorno é ocupado por pastagem.  

CAV-0069 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada ao lado das cavidades CAV-0071 e CAV-0070, no mesmo 

paredão. Está localizada no vale do ribeirão das Lajes, um pouco distante de sua margem esquerda. 

No entorno há mata abaixo do escarpamento, e campo rupestre acima deste (FIGURA 399). 
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FIGURA 399. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0069. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em itabirito com bandamento silicoso ainda preservado, apresentando 

porosidade tabular devido à saída desse material em alguns pontos. Observam-se diversos pontos com 

preenchimentos de canga, com clastos subangulosos tamanho seixo e grânulo, compostos por hematita e 

quartzo (FIGURA 400). Fratura e plano do bandamento controlam a morfologia da caverna. 

 

FIGURA 400. CANGA DETRÍTICA NA FORMA DE BRECHA EM DESCONTINUIDADES DO ITABIRITO. 

Morfologia 

A caverna possui um conduto retilíneo com entrada mais ampla e estreitamento em direção ao interior. 

Há um pequeno canalículo na lateral, que forma uma entrada intransponível com pilar. Presença de 

canalículos na posição vertical trazendo material de fora. 

Hidrogeologia 

O único processo hidrológico registrado foi exsudação, que ocorre de modo localizado. 

Sedimentos clásticos e químicos 

No interior da cavidade predominam matacões autóctones de itabirito. Cone com matacões, calhaus, 

seixos e muita areia também estão presentes (FIGURA 401). 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 290 

Ocorrem poucos espeleotemas, coralóides e crostas. 

 

FIGURA 401. CONE DE MATACÕES, CALHAUS, SEIXOS E AREIA FERRUGINOSA. 

Gênese 

Quanto à gênese é provável que seja parte de uma antiga cavidade maior, associada ao sistema 

tributário do rio principal. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 80% de zona de entrada e 20% de penumbra. É possível observar musgos, 

pteridófitas e brotos na zona de entrada. Micro-organismos na parede e no teto (FIGURA 402), além de 

líquen esparso, são observados em toda cavidade. Em ambas as campanhas observou-se um ambiente 

seco, sendo que, na campanha úmida, foi observado gotejamento. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os recursos tróficos: pontos esparsos de material vegetal, de 

detritos e raízes superficiais e subsuperficiais de calibre fino. Na campanha seca foram registradas 

fezes de animal não determinado.   

Fauna 

Foram registradas 30 morfoespécies na cavidade, sendo 16 na campanha seca e 20 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 40% no 

período seco e 14% para o período úmido. Cavidade com ocorrência de organismo classificado como 

troglomórfico/troglóbio: Collembola: Trogolaphysa sp.2. A lista de espécies completa encontra-se no 

Anexo IV. 
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FIGURA 402 –  MICROORGANISMOS DE COLORAÇÃO AMARELADA NA PAREDE DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA).  

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno foi verificada a presença de pastagem. 

CAV-0070 

Inserção 

No entorno da cavidade há presença de campo rupestre, logo acima da escarpa. Abaixo há mata com 

manchas de pastagem (FIGURA 403). 

 

FIGURA 403. ENTRADA DA CAVERNA CAV-0070. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em itabirito com bandamento silicoso bastante preservado, com presença de 

porosidade tabular alguns pontos devido à saída de material. Observam-se diversos pontos com 

preenchimentos de canga, com clastos subangulosos tamanho seixo e grânulo de hematita e quartzo. 

Planos de bandamento e fratura exercem controle morfológico na caverna (FIGURA 404). 
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FIGURA 404. À ESQUERDA ITABIRITO BANDADO COM DOBRAS LOCALIZADAS; À DIREITA CANGA DETRÍTICA PREENCHENDO DESCONTINUIDADES 

DO ITABIRITO. 

Morfologia 

A caverna está conectada à CAV-0071 por um conduto estreito condicionado a uma fratura. Não é 

possível transpor esse conduto (FIGURA 405). 

 

FIGURA 405. CONDUTO PRINCIPAL DA CAVERNA. SEU DESENVOLVIMENTO É CONTROLADO PELO ENCONTRO DE PLANOS DE FRATURA E 

BANDAMENTO. 

Hidrogeologia 

Registrados processo de exsudação e gotejamento pontual. 

Sedimentos clásticos e químicos 

No interior da cavidade predomina areia hematítica com mistura de areia marrom claro. Clastos 

esparsos de itabirito, canga e quartzo de veio. 

Presença de coraloides do tipo agulha associados a crostas cinza. Crostas ferruginosas podem ter sido 

geradas por percolação de água ao longo de planos de fratura (FIGURA 406). 
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FIGURA 406. À ESQUERDA CROSTA FERRUGINOSA E, À DIREITA, MICROCORALOIDES. 

Gênese 

Provável que seja parte de uma antiga cavidade maior, associada ao sistema tributário do rio principal. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 90% de zona de entrada e 10% de penumbra. É possível observar musgos, 

pteridófitas e brotos na zona de entrada. Micro-organismos na parede e no teto foram observados por 

toda a cavidade. Na campanha úmida observou-se um ambiente misto, com partes secas e partes 

úmidas, sendo registrados gotejamentos. Na campanha seca o ambiente estava seco, sem a presença de 

indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: pontos esparsos de material 

vegetal (FIGURA 407), de detritos e raízes superficiais e subsuperficiais de calibre fino. Somente na 

campanha seca foram registradas manchas de guano indeterminado.  

Fauna 

Foram registradas 21 morfoespécies na cavidade, sendo 17 na campanha seca e 10 na campanha 

úmida. A proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 14% no 

período seco e 0% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 
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FIGURA 407 – PONTO ESPARSO DE APORTE DE MATERIAL VEGETAL (CAMPANHA SECA).  

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da cavidade notou-se a presença de pastagem e estradas. 

CAV-0071 

Inserção 

Está no mesmo paredão e ao lado da CAV-0070. No entorno da cavidade há presença de campo 

rupestre, acima da escarpa. Abaixo há mata com presença de pastagem (FIGURA 408). 

 

FIGURA 408. ENTRADA DA CAV-0071. 

Litologia e estruturas 

A caverna encontra-se inserida em itabirito com bandamento silicoso preservado. Apresenta em alguns 

pontos porosidade tabular devido à saída desse material. Observam-se diversos pontos com 

preenchimentos de canga, com clastos subangulosos tamanho seixo e grânulo de hematita e quartzo, a 

qual ocupa boa parte do teto nessa cavidade. Foram observados planos de bandamento e fratura 

(FIGURA 409). 
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FIGURA 409. BRECHA DE CANGA DETRÍTICA EM DESCONTINUIDADE NO TETO DA CAVERNA. 

Morfologia 

Esta caverna está conectada à CAV-0070 por um conduto estreito condicionado a uma fratura. É 

retilínea, orientada aproximadamente no eixo N-S e apresenta abertura mais alargada e interior 

estreito. Está condicionada a uma fratura vertical, é mais alta do que larga. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Presença de pequeno cone de abatimentos com matacões de canga (FIGURA 410). 

Coraloides do tipo agulha associados a crostas cinza. Crostas ferruginosas podem ter sido geradas por 

percolação de água ao longo de planos de fratura. Escorrimento bastante expressivo vem da fenda 

entre as duas cavidades, formando microtravertinos (FIGURA 410). 

 

FIGURA 410. À ESQUERDA SEDIMENTO CLÁSTICO NO PISO DA CAVERNA; À DIREITA, ESCORRIMENTO FORMANDO MICROTRAVERTINOS.  

Gênese 

Provável que seja parte de uma antiga cavidade maior, associada ao sistema tributário do rio principal. 
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Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 

Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Cavidade constituída por 100% de zona de entrada. É possível observar musgos, pteridófitas e brotos 

por toda cavidade além de micro-organismos na parede e no teto e líquens (FIGURA 411). Na 

campanha úmida observou-se um ambiente misto, com porções secas e úmidas, nas quais foi registrada 

a presença de gotejamento. Na campanha seca, o ambiente apresentou-se seco, sem presença de 

indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observadas raízes superficiais e subsuperficiais de calibre fino. Somente 

na campanha seca foram registrados pontos esparsos de aporte de material vegetal.    

Fauna 

Foram registradas 16 morfoespécies na cavidade; oito na campanha seca e 12 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 33% no período seco e 

20% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 411 –  MICROORGANISMOS E LÍQUENS NA PAREDE DA CAVIDADE (CAMPANHA SECA). 

Conservação da cavidade e entorno 

No entorno da cavidade foi observada a presença de pastagem e estradas. 

CAV-0072 

Inserção 

A entrada da caverna está localizada na mesma escarpa onde estão as cavidades CAV-01, CAV-0034 

e CAV-0051, no topo do escarpamento e em frente a um vale seco. Acima da escarpa, há campo 

rupestre, e em frente há mata ocupando todo o vale (FIGURA 412).  
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FIGURA 412. ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0072. 

Litologia e estruturas 

A caverna está inserida em itabirito bastante "amarrotado", com muitos veios de quartzo, bem 

irregulares. Há presença de especularita junto a esses veios e preservação do bandamento silicoso. O 

eixo da cavidade acompanha o eixo de uma dobra bem fechada. Veios de quartzo nesse eixo. Plano 

de bandamento também acompanha (FIGURA 413). 

  

FIGURA 413. À ESQUERDA ITABIRITO COM DOBRAS E  VEIOS DE QUARTZO; À DIREITA DETALHE DE UM VEIO DE QUARTZO CONTENDO 

ESPECULARITA. 

Morfologia 

A caverna apresenta conduto retilíneo, com entrada mais ampla e estreitamento em direção ao interior, 

além de área abrigada (FIGURA 414). 
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FIGURA 414. ALVÉOLOS PRESENTES NA PAREDE DA CAVERNA. 

Hidrogeologia 

No momento da visita a caverna encontrava-se seca, apresentando gotejamento apenas na linha d'água 

devido à chuva. 

Sedimentos clásticos e químicos 

Predomina areia de coloração castanho claro. Cupinzeiro pode ter contribuído. Seixos, calhaus e 

matacões são autóctones, da rocha encaixante e de veios de quartzo. 

Coraloides do tipo agulha pequenos, associados a crostas brancas e acinzentadas. Outros, mais 

pontuais, em crostas ferruginosas (FIGURA 415). 

 

FIGURA 415. À ESQUERDA CORALOIDES TIPO AGULHA ASSOCIADOS A CROSTAS ACINZENTADAS; À DIREITA CROSTA FERRUGINOSA CONTENDO 

CORALOIDES. 

Gênese 

Paleosurgência que alimenta a drenagem principal. 

Paleontologia, arqueologia, valor histórico-cultural e valor socioeconômico 

Não foram observados na superfície da caverna vestígios paleontológico e arqueológico, bem como 

atributos de valor histórico-cultural ou socioeconômico. 
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Aspectos biológicos 

Ambiente cavernícola 

Na cavidade foram detectadas 70% de zona de entrada e 30% de penumbra. Foram observados 

musgos e brotos no setor de entrada (FIGURA 416), além de líquens. Cavidade seca em ambas as 

campanhas, sem indicativos hídricos. 

Substratos orgânicos 

Em ambas as campanhas foram observados os seguintes recursos tróficos: material vegetal, detritos e 

raízes superficiais e subsuperficiais de calibre fino. 

Fauna 

Foram registradas 15 morfoespécies na cavidade; 10 na campanha seca e 11 na campanha úmida. A 

proporção de espécies com adultos maiores de 1 cm com abundância alta foi de 50% no período seco e 

80% para o período úmido. A lista de espécies completa encontra-se no Anexo IV. 

 

FIGURA 416 – VEGETAÇÃO NO SETOR DE ENTRADA. 

Conservação da cavidade e entorno 

Não foram observados impactos no interior da cavidade nem em seu entorno. 
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ANÁLISE DE RELEVÂNCIA  

 

A análise de relevância foi efetuada através dos procedimentos definidos no Decreto Nº 6.640, de 07 

de novembro de 2008. Este decreto alterou significativamente o status jurídico referente à proteção das 

cavernas brasileiras e passou a prever a classificação das cavernas segundo quatro graus de relevância 

- máximo, alto, médio e baixo - determinados pela análise de atributos geológicos, hidrológicos, 

ecológicos, biológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos.  

A determinação das cavernas de relevância máxima é realizada através de parâmetros definidos pelo 

próprio decreto, que prevê conservação integral da cavidade inserida neste contexto. Os parâmetros 

dos demais graus de relevância foram apenas esboçados, estando remetidos à Instrução Normativa Nº 

2 (IN 2), publicada no dia 20 de agosto de 2009 pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA. As 

cavidades classificadas como de relevância média ou alta poderão ser impactadas parcial ou 

integralmente mediante compensação ambiental a ser definida pelo órgão ambiental. Cavidades de 

baixa relevância poderão ser impactadas sem compensação. Qualquer impacto em cavernas somente 

poderá ocorrer mediante o processo de licenciamento ambiental (Art. 4 do Decreto 6.640). 

DISCRIMINAÇÃO LITOLÓGICA 

De acordo com o Decreto 6.640 em seu Artigo 1o, §o, “A análise dos atributos geológicos, para a 

determinação do grau de relevância, deverá ser realizada comparando cavernas da mesma litologia”. 

O primeiro passo envolve a determinação da litologia das cavernas. 

As cavidades de Morro do Pilar alojam-se em (i) itabirito associados a variações de canga ou (ii) rochas 

quartzíticas e (iii) cobertura pedológica. O itabirito e as formações rochosas superficiais foram 

agrupados na classificação de formação ferrífera, não havendo distinção entre elas. Neste grupo 

insere-se a menor parte das cavidades de Morro do Pilar, somando onze cavernas. Classificado como 

rocha siliciclástica, o quartzito que abriga 16 cavernas da área, constitui uma segunda categoria 

litológica na área de estudo. Desenvolvida na cobertura de solo, observa-se apenas uma cavidade 

(CAV-0068). 

ESCALA DE ANÁLISE  

A determinação da escala de análise foi feita com base na IN 2, que define que os atributos deverão 

ser avaliados sob o enfoque regional e local. O enfoque local, segundo a instrução normativa, será 

limitado à unidade geomorfológica que apresenta continuidade espacial, podendo abranger feições 

como serras, morrotes ou sistema cárstico, o que for mais restritivo em termos de área, desde que 

contemplada a área de influência da cavidade. O enfoque regional deverá compreender uma unidade 

espeleológica, definida por uma área que apresente homogeneidade fisiográfica.  

A escala local de análise das cavidades de Morro do Pilar abrange o trecho do médio curso do rio 

Santo Antônio, situado a leste da Serra do Espinhaço Meridional (SdEM), e a oeste da Serra da 

Serpentina. Neste compartimento predomina um modelado derivado da dissecação fluvial, onde 

ocorrem cristas e escarpas adaptadas às direções tectônicas NNW-SSE, associadas aos metassedimentos 

proterozóicos; e morros arredondados, onde ocorre o embasamento cristalino. Devido à ausência de 

cavidades cadastradas para além da área de estudo, a amostra local foi composta pelas cavernas 

analisadas. Sob o enfoque regional, adota-se a Serra do Espinhaço Meridional (SdEM) como unidade 

espeleológica, desconsiderando a unidade estabelecida por Oliveira, Olivito e Rodrigues-Silva (2011) 

do Quadrilátero Ferrífero – Conceição, uma vez que os critérios utilizados para estender a unidade do 

Quadrilátero Ferrífero até a região em estudo não são consensuais. Assim sendo, a amostra adotada 

para a análise comparativa em escala regional foi composta por 82 cavernas itabiríticas e 71 cavernas 

em rochas siliciclásticas da SdEM. As cavernas alojadas em saprólito mencionadas em estudos na área 
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de Gouveia não aparecem em cadastros oficiais. Assim, a caverna CAV-0068 é única na amostra 

regional e local. 

A listagem das cavernas que compõem as escalas local e regional de análise é apresentada no Anexo 

VI. 

GRAUS DE RELEVÂNCIA 

O grau de relevância máximo é aplicado às cavidades que apresentem ao menos um dos seguintes 

atributos: gênese única ou rara; morfologia rara; dimensões notáveis em extensão, área ou volume; 

espeleotemas únicos; isolamento geográfico; cavidade testemunho; ou destacada relevância histórico-

cultural ou religiosa. Tais cavidades deverão ser conservadas integralmente, não podendo ser objeto de 

impactos adversos. A utilização dessas cavidades somente poderá ocorrer de modo que fique 

assegurada a manutenção de seu equilíbrio físico e biológico.  

As cavidades com grau de relevância alto deverão apresentar atributos de importância acentuada sob 

enfoque local e regional; ou acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional. Essas 

cavidades poderão sofrer impactos irreversíveis, desde que compensados através da preservação de 

duas outras cavidades na mesma litologia, com atributos similares e com mesmo grau de relevância da 

caverna a ser impactada. 

As cavidades com grau de relevância médio deverão englobar atributos de importância acentuada sob 

enfoque local e baixa sob enfoque regional, ou significativa sob enfoque local e regional. Impactos 

irreversíveis nessas cavidades deverão ser compensados com ações que contribuam para a conservação 

e uso adequado do patrimônio espeleológico nacional, a serem definidas pelo órgão ambiental 

competente. 

As cavernas classificadas com grau de relevância baixo deverão conter atributos considerados de 

importância significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional, ou baixa sob enfoque local e 

regional. Tais cavidades poderão sofrer impactos irreversíveis, não sendo necessária a compensação 

ambiental. 

O fluxograma para a classificação do grau de relevância das cavidades é apresentado na FIGURA 

417. 

 

FIGURA 417. FLUXOGRAMA DE CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RELEVÂNCIA DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS, SEGUNDO A INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 2, DO MMA. 
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RESULTADOS DA ANÁLISE DE RELEVÂNCIA DAS CAVERNAS DE MORRO DO PILAR 

RELEVÂNCIA MÁXIMA 

Atributos Físicos 

Em Morro do Pilar foram estudadas 63 cavernas, sendo 21 em rochas ferríferas, 41 em rochas 

siliciclásticas e 1 em saprólito. A listagem das cavernas cuja relevância é máxima e os parâmetros de 

ordem física e cultural que a classificaram como tal encontram-se no QUADRO 8 e serão explicados ao 

longo deste item. 

QUADRO 8. CLASSIFICAÇÃO DAS CAVERNAS DE RELEVÂNCIA MÁXIMA EM MORRO DO PILAR – ATRIBUTOS FÍSICOS E CULTURAIS. 

CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA MÁXIMA CAVIDADES 

Gênese única ou rara CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0068 

Morfologia única; - 

Dimensões notáveis em extensão, área ou volume CAV-0001A, CAV-0001B 

Espeleotemas únicos CAV-0034 

Isolamento geográfico - 

Cavidade testemunho - 

Destacada relevância histórica, cultural ou religiosa - 

 

Quanto à gênese, as cavernas CAV-0001A e CAV-0001B apresentam gênese associada a processos de 

dissolução e erosão em ambiente fluvial, típica de cavernas carbonáticas e, no entanto rara em cavernas 

ferríferas. A cavidade CAV-0068 desenvolve-se por aproximadamente 41 m no contato da rocha 

alterada (saprólito) com a cobertura pedológica. 

Formas raras que configurem uma morfologia única e diferente de outras cavernas não foram 

observadas entre as cavidades inseridas na área de estudo.  

Para a classificação de relevância máxima das cavernas de Morro do Pilar, com base nos valores 

espeleométricos, o termo “dimensões notáveis” foi aqui definido pelo valor médio da amostra regional 

multiplicado por cinco.  Assim, para conferir o grau máximo de relevância, as cavidades inseridas em 

rochas ferríferas devem apresentar um valor maior que 157,11 m (projeção horizontal), 1.311,21 m2 

(área da projeção horizontal) e 3.550,22 m3 (volume). Já as cavidades alojadas em rochas siliciclásticas, 

devem se apresentar maiores do que 371,82 m, ou ter área e volume superiores a 1.656,44 m2 e 

1.838,4 m3, respectivamente.  

Os valores espeleométricos das cavernas de Morro do Pilar encontram-se na TABELA 2.  As cavidades 

CAV-0001A e CAV-0001B inseridas em rochas ferríferas apresentaram valores espeleométricos 

superiores a cinco vezes a Média Regional, sendo:  

 CAV-0001A – PH (290 m), área (2.873 m2) e volume (14.823 m3) e;  

 CAV-0001B – PH (451 m), área (6.244 m2) e volume (16.923 m3) 

A CAV-0034 se destacou na amostra por apresentar espeleotemas únicos, até então não encontrados 

em nenhuma outra caverna em rocha ferrífera.  

As cavidades de Morro do Pilar não se enquadram na definição de isolamento geográfico, tendo em 

vista a concentração de cavidades na região. Tampouco se observa, na área estudada, cavidades 

testemunho. Não foram registrados vestígios de uso religioso em nenhuma das cavernas estudadas. 

Vestígios arqueológicos (históricos e pré-históricos) foram encontrados na cavidade CAV-0005 (na CAV-

0041 possivelmente), entretanto a avaliação de relevância deste atributo cabe a especialistas, de 

acordo com a Portaria 230 do IPHAN, de 17 de dezembro de 2002.  
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Atributos Biológicos 

Abaixo seguem comentários sobre os atributos biológicos listados no Decreto 6.640 para fim de 

classificação do grau de relevância máximo das cavidades naturais subterrâneas estudadas, levando 

em conta os resultados obtidos com o presente estudo.  

Não foram encontradas espécies constantes de listas oficiais de espécies brasileiras ameaçadas de 

extinção.  

Na área de Morro do Pilar, foram considerados troglóbios raros as aranhas Ochyroceratidae sp.2 

(CAV-0001A, CAV-0001B e CAV-0051) e Anapistula sp.1 (CAV-0007), os opiliões Pachylinae sp.2 

(CAV-0001A e CAV-0001B) e Spinopilar (CAV-0042), o quilópodo Cryptops sp.2 (CAV-0001A) e o 

besouro Pselaphinae sp.5 (CAV-0001A e CAV-0018), pela baixa frequência de ocorrência e registro 

exclusivo nas cavidades mencionadas. Não foram registrados troglóbios raros nas cinco cavidades 

apresentadas no diagnóstico. 

Interações ecológicas únicas não foram observadas nas cavidades inventariadas. 

O QUADRO 9 apresenta uma síntese dos atributos biológicos detalhados anteriormente. 

QUADRO 9. CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RELEVÂNCIA MÁXIMO CONSIDERANDO OS ATRIBUTOS BIOLÓGICOS. 

CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA MÁXIMA CAVIDADES 

Abrigo essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies animais 
em risco de extinção, constantes de listas oficiais 

- 

Hábitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de troglóbios 
endêmicos ou relictos 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-
0007, CAV-0018, CAV-0042, 

CAV-0051 

Habitat de troglóbio raro 
CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-
0007, CAV-0018, CAV-0042, 

CAV-0051 

Interações ecológicas únicas - 

 

IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL E REGIONAL  

Atributos Físicos 

O QUADRO 10 apresenta a síntese dos atributos físicos e histórico/culturais analisados em termos de 

importância acentuada sob enfoque local e regional. 

QUADRO 10. CLASSIFICAÇÃO DAS CAVERNAS COM ATRIBUTOS FÍSICOS DE IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL E REGIONAL. 

IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL E REGIONAL CAVIDADES 

Alta projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 
14 da Instrução Normativa 2 

CAV-0007, CAV-0034 

Alta área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais 
cavidades que se distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme 
definido no § 3o do art. 14 da Instrução Normativa 2 

- 

Alto volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem 
na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14 da 
Instrução Normativa 2 

CAV-0007 

Presença significativa de estruturas espeleogenéticas raras CAV-0012 

Lago ou drenagem subterrânea perene com influência acentuada sobre os 
atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos 
deste artigo 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0006, CAV-0008, 
CAV-0010, CAV-0012, CAV-0014, CAV-0020, 
CAV-0025, CAV-0041, CAV-0043, CAV-0049, 
CAV-0063, CAV-0068 

Diversidade da sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas e 
processos de deposição 

CAV-0001B, CAV-0034 
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Configuração notável dos espeleotemas 
CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0034, CAV-0041, 
CAV-0050, 
CAV-0051, CAV-0053 

Alta influência da cavidade sobre o sistema cárstico - 

Presença de inter-relação da cavidade com alguma de relevância máxima 
CAV-0002, CAV-0024, CAV-0035, CAV-0050, 
CAV-0052, CAV-0053, CAV-0065, CAV-0072 

Reconhecimento nacional ou mundial do valor estético/cênico da cavidade - 

Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência regional ou 
nacional 

- 

 

Parâmetros espeleométricos 

Para a classificação de relevância alta das cavernas, com base nos valores espeleométricos, observam-

se três atributos: projeção horizontal, área e volume. As cavidades devem apresentar valores superiores 

à média adicionada ao desvio padrão das cavernas no enfoque regional, que estão apresentados na 

TABELA 7 (formação ferrífera) e na TABELA 8 (siliciclásticas). A cavidade CAV-0068 ,alojada em 

saprólito, é única nas amostras local e regional. Sendo assim, não é possível calcular média e desvio 

padrão e, por isso, não será classificada quanto aos atributos espeleométricos.  

A caverna CAV-0007, alojada em quartzito, merece destaque em dois destes atributos: PH (260 m) e 

volume (2.684 m3). A CAV-0034 em rocha ferrífera apresentou PH alta: 119,5 m. 

TABELA 7. VALORES ESPELEOMÉTRICOS SOB O ENFOQUE LOCAL E REGIONAL PARA A FORMAÇÃO FERRÍFERA (UNIDADE ESPELEOLÓGICA SDEM). 

Cavernas da amostra regional: 82 PH Desnível Área Volume 

Média 31,42 4,42 262,24 710,04 

Desvio Padrão              59,16   913,96 2991,63 

Alto (> μ +σ )                   90,58 > 1176,21 1176,21 3701,67 

Médio - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ)               -27,74 e 90,58   -651,72 e 1176,21 -2281,59 e 3701,67 

Baixo (< μ – σ)                      -27,74   -651,72 -2281,59 

 

TABELA 8. VALORES ESPELEOMÉTRICOS SOB O ENFOQUE LOCAL E REGIONAL PARA ROCHAS SILICICLÁSTICAS (UNIDADE ESPELEOLÓGICA SDEM). 

Cavernas da amostra regional: 71 PH Desnível Área Volume 

Média 74,36 8,14 331,29 367,68 

Desvio Padrão              140,89   929,60 667,79 

Alto (> μ +σ )                   215,26 > 8,14 1260,89 1035,47 

Médio - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ)*               -66,53 e 215,26   -598,31 e 1260,89 -300,11 e 1035,47 

Baixo (< μ – σ)*                      -66,53   -598,31 -300,11 

* valores negativos são resultantes de problema estatístico da metodologia 

Presença significativa de estruturas espeleogenéticas raras  

Neste quesito deve-se analisar a presença significativa de estruturas espeleogenéticas raras, como 

scallops, bell holes, padrões morfológicos significativos, dentre outras. Foram identificadas estruturas 

espeleogenéticas raras de forma significativa na caverna CAV-0012. Como mencionado anteriormente, 

processos paragenéticos ampliaram verticalmente alguns segmentos da caverna, em função da 

colmatação por argila do piso. Nestes casos a argila impermeável faz com que a água exerça maior 

pressão sobre a rocha sobrejacente, favorecendo o intemperismo no teto do conduto. A remoção física e 

química do material alterado acarretará na formação de cúpulas ou bell holes, que poderão, em alguns 

casos evoluir para chaminés ou mesmo conectar-se à superfície na forma de tubos subcirculares, como 

observado em algumas das entradas da caverna. 
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Lago ou drenagem subterrânea perene com influência acentuada sobre os atributos da 

cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo 

Lago (poça) ou drenagem subterrânea perene foram considerados como de influência acentuada sob 

enfoque local e regional quando da ocorrência da configuração dos seguintes atributos relacionados no 

artigo 7: configuração notável dos espeleotemas; diversidade da sedimentação química com muitos tipos 

de espeleotemas e processos de deposição, presença de populações estabelecidas de espécies com 

função ecológica importante, alta riqueza de espécies, alta abundância relativa de espécies e, presença 

de espécies troglóbias/troglomórficas e composição singular da fauna quando da presença do táxon 

quando associado ao corpo d´água. 

Embora não se saiba qual o grau de influência desses componentes hidrológicos nos atributos citados, a 

influência acentuada foi considerada como precaução. As cavernas com a presença desses componentes 

e sua influência sobre os atributos citados são apresentadas no QUADRO 10. 

Diversidade da sedimentação química 

Diz respeito a cavernas que apresentam muitos tipos de espeleotemas e processos de deposição. As 

maiores diversidades foram observadas nas cavernas CAV-0001B e CAV-0034. Esta última cavidade já 

é considerada de máxima relevância por possuir espeleotemas raros. 

Configuração notável de espeleotemas 

Este item abrange o aspecto, maturidade ou abundância de espeleotemas, quando comparadas com 

suas congêneres em escala local e regional. As cavidades CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0034, CAV-

0041, CAV-0050, CAV-0051 e CAV-0053 apresentaram este atributo. 

Alta influência da cavidade sobre o sistema cárstico  

Não foram observados casos de alta influência da cavidade sobre o sistema cárstico. Este tipo de 

ocorrência é mais comum em rochas carbonáticas, onde normalmente há um sistema integrado 

envolvendo formas superficiais, epicársticas e subterrâneas. As cavidades estudadas são formas isoladas 

na paisagem, não sendo observado nenhum sistema de drenagem subterrânea associado. 

Inter-relação da cavidade com caverna de relevância máxima 

Oito cavernas estão inseridas nos raios de 250 m das cavernas de máxima relevância (QUADRO 10). 

Estudos para a definição das áreas de influência das cavernas de máxima relevância poderão alterar 

esse arranjo.  

Reconhecimento mundial ou nacional do valor estético ou cênico 

As cavernas estudadas não apresentam ainda esse tipo de reconhecimento. 

Visitação pública sistemática 

Nenhuma das cavernas estudadas apresentou visitação pública regular. 

Atributos Biológicos 

Os próximos itens contêm comentários a respeito dos atributos para classificação dos graus de 

relevância alto, médio e baixo de cavidades previstos na IN n. 2 de 20/08/2009. A relevância das 

cavidades estudadas na região de Morro do Pilar, atualizada devido à inclusão das cinco cavidades 

apresentadas no diagnóstico, é apresentada abaixo.  

Os resultados estão sintetizados no QUADRO 11. 
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QUADRO 11. SÍNTESE DA CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS DE IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL E REGIONAL. ATRIBUTOS 

BIOLÓGICOS. 

IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL E REGIONAL CAVIDADES 

Localidade-tipo - 

Presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica 
importante 

CAV-0017, CAV-0026, CAV-0045 

Presença de táxons novos 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0005, CAV-0007, 
CAV-0010, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0015, CAV-
0016, CAV-0034, CAV-0038, CAV-0039, CAV-0042, 
CAV-0045 

Alta riqueza de espécies 
CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0006, CAV-0007, 
CAV-0010, CAV-0012, CAV-0014, CAV-0018, CAV-
0021, CAV-0025, CAV-0068 

Alta abundância relativa de espécies 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0002, CAV-0005, 
CAV-0006, CAV-0007, CAV-0008, CAV-0009, CAV-
0011, CAV-0012, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0016, 
CAV-0017, CAV-0018, CAV-0019, CAV-0020, CAV-
0021, CAV-0024, CAV-0025, CAV-0026, CAV-0028, 
CAV-0029, CAV-0030, CAV-0032, CAV-0034, CAV-
0035, CAV-0037, CAV-0038, CAV-0039, CAV-0040, 
CAV-0041, CAV-0042, CAV-0043, CAV-0045, CAV-
0049, CAV-0050, CAV-0051, CAV-0052, CAV-0054, 
CAV-0057, CAV-0059, CAV-0063, CAV-0065, CAV-
0068, CAV-0069, CAV-0071, CAV-0072  

Presença de composição singular da fauna - 

Presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou 
relictos. 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0002, CAV-0003, 
CAV-0005, CAV-0006, CAV-0007, CAV-0010, CAV-
0012, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0015, CAV-0016, 
CAV-0017, CAV-0018, CAV-0021, CAV-0033, CAV-
0034, CAV-0038, CAV-0039, CAV-0042, CAV-0043, 
CAV-0044, CAV-0045, CAV-0051, CAV-0069 

Presença de espécies troglomórficas 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0002, CAV-0003, 
CAV-0005, CAV-0006, CAV-0007, CAV-0010, CAV-
0012, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0015, CAV-0016, 
CAV-0017, CAV-0018, CAV-0021, CAV-0033, CAV-
0034, CAV-0038, CAV-0039, CAV-0042, CAV-0043, 
CAV-0044, CAV-0045, CAV-0051, CAV-0069 

Presença de trogloxeno obrigatório - 

Presença de população excepcional em tamanho - 

Presença de espécie rara - 

Localidade-tipo 

Até o momento, não foi atribuído o status de localidade-tipo para as cavidades estudadas. 

Espécie com função ecológica importante 

A presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica importante (polinizadores, 

dispersores de sementes e morcegos insetívoros) foi considerada a partir da ocorrência de exemplares 

de uma mesma espécie em ambas as campanhas de campo. Na cavidade CAV-0026 foi verificada a 

presença de exemplares de morcegos Micronycteris sp., insetívoros. Também foram consideradas nesse 

atributo as cavidades CAV-0017 (Mimon benettii, insetívoro) e CAV-0045 (Carollia perspicillata, 

frugívoro). 

Táxons novos 

O táxon Platyarthridae sp.1 foi considerado como possível espécie nova por especialista (Dra. Paula 

Araújo, UFRS); exemplares foram registrados em 13 cavidades (CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0005, 

CAV-0010, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0015, CAV-0016, CAV-0034, CAV-0038, CAV-0039, CAV-

0042, CAV-0045). Dr. Douglas Zeppelini (UEPB) indicou Cyphoderus sp.n.1, registrada em uma cavidade 

(CAV-0007), como espécie nova. Dr. Ricardo Pinto da Rocha (IB-USP) determinou a espécie Pachylinae 

sp.2 (CAV-0001A e CAV-0001B) como nova. 
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Alta riqueza de espécies 

A média da riqueza absoluta e respectivo desvio padrão em escala local para cada grupo de 

cavidades nas diferentes litologias (rochas ferríferas e siliciclásticas) foram utilizados como base para 

fim de classificação da riqueza das cavidades do estudo em alta, média e baixa. Foi considerada 

riqueza alta aquela acima da [média + desvio padrão], observada para duas cavidades ferríferas e 

oito cavidades em rochas siliciclásticas (Anexo VII). A riqueza da cavidade CAV-0068 foi considerada 

alta, pois a cavidade é a única da região inserida na litologia solo/saprólito. 

Alta abundância relativa de espécies 

Para esse atributo, os resultados indicaram relevância alta (30% ou mais de espécies abundantes) ao 

menos em uma campanha, para 48 cavidades estudadas, sendo 19 delas em litologia ferrífera, 28 em 

rochas siliciclásticas e uma cavidade em solo/saprolito (CAV-0068) (Anexo VIII). 

Presença de composição singular da fauna 

A presença de composição singular da fauna, com ocorrência de populações estabelecidas de espécies 

de grupos pouco comuns ao ambiente cavernícola, não foi observada. 

Presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos 

Neste atributo foram consideradas 26 cavidades com ocorrência de organismos com possibilidade de 

serem troglóbios(Quadro 7). 

Presença de espécies troglomórficas 

Neste atributo foram consideradas as 26 cavidades com ocorrência de organismos com características 

morfológicas que possam revelar especialização decorrente do isolamento no ambiente subterrâneo 

(Quadro 7). 

Presença de trogloxeno obrigatório 

Não foram encontradas populações trogloxenas com indícios de obrigatoriedade de utilização das 

cavidades para completar seu ciclo de vida, a partir das observações e inventários efetuados. 

Presença de população excepcional em tamanho 

Não foram registradas populações cavernícolas com tamanho excepcional durante os estudos 

conduzidos em cavidades de Morro do Pilar. 

Espécie rara 

A ocorrência de espécie cavernícola não-troglóbia com distribuição geográfica restrita e pouco 

abundante não foi constatada, pelo que até o momento é conhecido sobre as espécies coletadas. 

 

IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL  

Atributos Físicos 

O QUADRO 12 apresenta a síntese dos atributos físicos analisados em termos de importância 

acentuada sob enfoque local, segundo os critérios físicos e culturais. 

QUADRO 12. CLASSIFICAÇÃO DAS CAVERNAS COM ATRIBUTOS FÍSICOS DE IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL. 

IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL CAVIDADES 

Presença de estrutura geológica de interesse científico - 
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Presença de estruturas espeleogenéticas raras CAV-0012 

Presença de registros paleontológicos - 

Reconhecimento local do valor estético/cênico da cavidade - 

Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência local - 

Presença de água de percolação ou condensação com influência acentuada 

sobre os atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos 

incisos deste artigo 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0002, CAV-0003, 

CAV-0004, CAV-0005, CAV-0006, CAV-0008, 

CAV-0009, CAV-0010, CAV-0012, CAV-0013, 

CAV-0015, CAV-0016, CAV-0017, CAV-0019, 

CAV-0020, CAV-0021, CAV-0022, CAV-0024, 

CAV-0030, CAV-0032, CAV-0034, CAV-0035, 

CAV-0036, CAV-0038, CAV-0039, CAV-0040, 

CAV-0041, CAV-0042, CAV-0043, CAV-0045, 

CAV-0049, CAV-0056, CAV-0059, CAV-0060, 

CAV-0063, CAV-0064, CAV-0065, CAV-0070, 

CAV-0071, CAV-0072 

Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência acentuada sobre os 

atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos 

deste artigo 

CAV-0009, CAV-0013, CAV-0017, CAV-0019, 

CAV-0021, CAV-0032, CAV-0034, CAV-0038, 

CAV-0039, CAV-0040, CAV-0045, CAV-0051, 

CAV-0056, CAV-0059, CAV-0064 

Presença de estrutura geológica de interesse científico  

Não é possível afirmar que estruturas geológicas presentes nas cavidades inseridas na área possam 

apresentar interesse científico. 

Presença de estruturas espeleogenéticas raras 

Na caverna CAV-0012 foram observadas estruturas espeleogenéticas raras, que justificam a 

classificação acentuada sob o enfoque local. 

Registros paleontológicos 

Em nenhuma das cavernas estudadas foram encontrados vestígios paleontológicos em superfície.  

Reconhecimento local do valor estético/cênico 

Não há reconhecimento local do valor estético e/ou cênico das cavidades de Morro do Pilar. 

Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência local 

Não ocorre visitação pública, sistemática ou não, em cavidades de Morro do Pilar. 

Água de percolação ou condensação com influência acentuada sobre os atributos da cavidade 

que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo  

Água de percolação ou condensação foram considerados como de influência acentuada sob enfoque 

local quando da ocorrência da configuração dos seguintes atributos relacionados no artigo 8: presença 

de estrutura geológica de interesse científico, presença de registros paleontológicos, reconhecimento 

local do valor estético/cênico da cavidade e visitação pública sistemática, População residente de 

quirópteros, média riqueza de espécies e média abundância relativa de espécies.  

Embora não se saiba qual o grau de influência desses componentes hidrológicos nos atributos citados, a 

influência acentuada foi considerada como precaução. As cavernas com a presença desses componentes 

e sua influência sobre os atributos citados são apresentadas no QUADRO 12. 

Lago ou drenagem intermitente com influência acentuada sobre os atributos da cavidade que 

tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo  

Lago (poça) ou drenagem subterrânea intermitente foram considerados como de influência acentuada 

sob enfoque local quando da ocorrência da configuração dos seguintes atributos relacionados no artigo 
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8: presença de estrutura geológica de interesse científico, presença de registros paleontológicos, 

reconhecimento local do valor estético/cênico da cavidade e visitação pública sistemática.  

Não foi registrada influência da água de lago ou drenagem subterrânea intermitente nos referidos 

atributos do Artigo 8.  

Atributos Biológicos 

Os resultados estão sintetizados no QUADRO 13. 

QUADRO 13. SÍNTESE DA CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS DE IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL. ATRIBUTOS BIOLÓGICOS. 

IMPORTÂNCIA ACENTUADA SOB ENFOQUE LOCAL CAVIDADES 

População residente de quirópteros 
CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0006, CAV-
0012, CAV-0017, CAV-0021, CAV-0026, 
CAV-0034, CAV-0045 

Constatação de uso da cavidade por aves silvestres como local de nidificação 
CAV-0005, CAV-0013, CAV-0021, CAV-
0025, CAV-0068 

Alta diversidade de substratos orgânicos 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0003, CAV-
0004, CAV-0005, CAV-0006, CAV-0007, 
CAV-0009, CAV-0010, CAV-0011, CAV-
0012, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0016, 
CAV-0017, CAV-0018, CAV-0021, CAV-
0022, CAV-0025, CAV-0026, CAV-0028, 
CAV-0029, CAV-0030, CAV-0032, CAV-
0033, CAV-0034, CAV-0036, CAV-0037, 
CAV-0038, CAV-0039, CAV-0040, CAV-
0041, CAV-0042, CAV-0043, CAV-0044, 
CAV-0045, CAV-0048, CAV-0049, CAV-
0050, CAV-0051, CAV-0054, CAV-0057, 
CAV-0058, CAV-0060, CAV-0063, CAV-
0064, CAV-0065, CAV-0068, CAV-0069, 
CAV-0070  

Média riqueza de espécies 

CAV-0002, CAV-0003, CAV-0004, CAV-
0005, CAV-0008, CAV-0009, CAV-0011, 
CAV-0013, CAV-0015, CAV-0016, CAV-
0017, CAV-0019, CAV-0020, CAV-0022, 
CAV-0024, CAV-0028, CAV-0029, CAV-
0030, CAV-0032, CAV-0033, CAV-0034, 
CAV-0035, CAV-0036, CAV-0037, CAV-
0038, CAV-0039, CAV-0040, CAV-0041, 
CAV-0042, CAV-0043, CAV-0044, CAV-
0045, CAV-0049, CAV-0050, CAV-0051, 
CAV-0052, CAV-0054, CAV-0056, CAV-
0057, CAV-0059, CAV-0060, CAV-0063, 
CAV-0064, CAV-0065, CAV-0069, CAV-
0070, CAV-0071, CAV-0072 

Média abundância relativa de espécies 

CAV-0003, CAV-0004, CAV-0010, CAV-
0015, CAV-0022, CAV-0033, CAV-0036, 
CAV-0044, CAV-0058, CAV-0060, CAV-
0064, CAV-0070 

Constatação de uso da cavidade por espécies migratórias - 

Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque 
local 

CAV-0001A, CAV-0007, CAV-0042 

População residente de quirópteros 

Para a configuração deste atributo foram consideradas as cavidades com presença de exemplares de 

uma mesma espécie em ambas as campanhas (CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0006, CAV-0012, CAV-

0017, CAV-0021, CAV-0026, CAV-0034 e CAV-0045). 

Constatação de uso da cavidade por aves silvestres como local de nidificação 

Um urubu e dois ovos foram visualizados na cavidade CAV-0021, indicando uso como local de 

nidificação. Foram observados vestígios de nidificação de aves silvestres nas cavidades CAV-0005, 
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CAV-0013, CAV-0021 e CAV-0025. Na cavidade CAV-0068 foi registrado ninho de ave com ovos. A 

presença de ninho foi considerada como indicativo para o uso da cavidade como local de nidificação de 

ave silvestre. 

Alta diversidade de substratos orgânicos  

Foram consideradas cavidades com alta diversidade de substratos orgânicos aquelas com ao menos 

quatro dos sete substratos relacionados na Instrução Normativa n. 02 de 20/08/2009, resultando em 

50 cavidades com esse atributo. 

Média riqueza de espécies 

A média da riqueza absoluta e respectivo desvio padrão em escala local para cada grupo nas 

diferentes litologias (rochas ferríferas e siliciclásticas) foram utilizados como base para fim de 

classificação da riqueza das cavidades do estudo em alta, média e baixa. Foi considerada riqueza 

média aquela dentro do intervalo [média ± desvio padrão], configuração observada para 19 

cavidades em rochas ferríferas e 29 cavidades em rochas siliciclásticas (Anexo VII). 

Média abundância relativa de espécies 

Para esse atributo, os resultados indicaram relevância média ao menos em uma campanha, para 12 

cavidades estudadas, duas cavidades inseridas em rocha ferrífera e dez em rocha siliciclástica (Anexo 

VIII). 

Constatação de uso da cavidade por espécies migratórias 

O uso das cavidades por espécies migratórias não foi constatado. 

Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local 

Pode-se citar os táxons troglomórficos Cryptops sp.2 (CAV-0001A), Spinopilar (CAV-0042) e Anapistula 

sp.1 (CAV-0007), registrados em apenas uma cavidade cada. 

 

IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUE LOCAL E REGIONAL  

Atributos Físicos 

O QUADRO 14 apresenta a síntese dos atributos físicos e histórico-culturais analisados em termos de 

importância significativa sob os enfoques local e regional. 

QUADRO 14. CLASSIFICAÇÃO DAS CAVERNAS COM ATRIBUTOS FÍSICOS DE IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUES LOCAL E REGIONAL. 

IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUE LOCAL E REGIONAL CAVIDADES 

Média projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 

distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, 

desta Instrução Normativa 

CAV-0002, CAV-0003, CAV-0004, CAV-

0005, CAV-0006, CAV-0008, CAV-0009, 

CAV-0010, CAV-0011, CAV-0012, CAV-

0013, CAV-0014, CAV-0015, CAV-0016, 

CAV-0017, CAV-0018, CAV-0019, CAV-

0020, CAV-0021, CAV-0022, CAV-0024, 

CAV-0025, CAV-0026, CAV-0028, CAV-

0029, CAV-0030, CAV-0032, CAV-0033, 

CAV-0035, CAV-0036, CAV-0037, CAV-

0038, CAV-0039, CAV-0040, CAV-0041, 

CAV-0042, CAV-0043, CAV-0044, CAV-

0045, CAV-0048, CAV-0049, CAV-0050, 

CAV-0051, CAV-0052, CAV-0053, CAV-

0054, CAV-0056, CAV-0057, CAV-0058, 

CAV-0059, CAV-0060, CAV-0063, CAV-
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0064, CAV-0065, CAV-0069, CAV-0070, 

CAV-0071, CAV-0072 

Média área da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, desta Instrução 

Normativa 

CAV-0002, CAV-0003, CAV-0004, CAV-

0005, CAV-0006, CAV-0008, CAV-0009, 

CAV-0010, CAV-0011, CAV-0012, CAV-

0013, CAV-0014, CAV-0015, CAV-0016, 

CAV-0017, CAV-0018, CAV-0019, CAV-

0020, CAV-0021, CAV-0022, CAV-0024, 

CAV-0025, CAV-0026, CAV-0028, CAV-

0029, CAV-0030, CAV-0032, CAV-0033, 

CAV-0034, CAV-0035, CAV-0036, CAV-

0037, CAV-0038, CAV-0039, CAV-0040, 

CAV-0041, CAV-0042, CAV-0043, CAV-

0044, CAV-0045, CAV-0048, CAV-0049, 

CAV-0050, CAV-0051, CAV-0052, CAV-

0053, CAV-0054, CAV-0056, CAV-0057, 

CAV-0058, CAV-0059, CAV-0060, CAV-

0063, CAV-0064 CAV-0065, CAV-0069, 

CAV-0070, CAV-0071, CAV-0072 

Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, desta Instrução 

Normativa 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0003, CAV-

0004,  

CAV-0006, CAV-0007, CAV-0009, CAV-

0012, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0018, 

CAV-0021, CAV-0025, CAV-0034, CAV-

0039, CAV-0041 

Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, desta Instrução 

Normativa 

CAV-0002, CAV-0003, CAV-0004, CAV-

0005, CAV-0006, CAV-0008, CAV-0009, 

CAV-0010, CAV-0011, CAV-0012, CAV-

0013, CAV-0014, CAV-0015, CAV-0016, 

CAV-0017, CAV-0018, CAV-0019, CAV-

0020, CAV-0021, CAV-0022, CAV-0024, 

CAV-0025, CAV-0026, CAV-0028, CAV-

0029, CAV-0030, CAV-0032, CAV-0033, 

CAV-0034, CAV-0035, CAV-0036, CAV-

0037, CAV-0038, CAV-0039, CAV-0040, 

CAV-0041, CAV-0042, CAV-0043, CAV-

0044, CAV-0045, CAV-0048, CAV-0049, 

CAV-0050, CAV-0051, CAV-0052, CAV-

0053, CAV-0054, CAV-0056, CAV-0057, 

CAV-0058, CAV-0059, CAV-0060, CAV-

0063, CAV-0064 CAV-0065, CAV-0069, 

CAV-0070, CAV-0071, CAV-0072 

Presença de estruturas espeleogenéticas raras CAV-0012 

Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência significativa sobre os 

atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste 

artigo 

CAV-0034 

Diversidade da sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas ou 

processos de deposição 
CAV-0001B e CAV-0034 

Sedimentação clástica ou química com valor científico CAV-0034 

Reconhecimento regional do valor estético/cênico da cavidade - 

Uso constante, periódico ou sistemático para fins educacionais, recreativos ou 

esportivos 
- 

Média projeção horizontal, média área e médio volume   

As cavidades classificadas como de média relevância com base na projeção horizontal, área e volume 

possuem valores dimensionais situados entre a média subtraída do desvio padrão e a média somada ao 

desvio padrão [(μ - σ) e (μ + σ)]. Devido a problemas estatísticos, os valores que se situam nestes 

intervalos podem abarcar números negativos (TABELA 7 e TABELA 8). Desta forma, todas as cavidades 
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inseridas em Morro do Pilar apresentam importância significativa sob os enfoques local e regional 

quanto aos três atributos espeleométricos, exceto: CAV-0001A, CAV-0001B e CAV-0034 por 

apresentarem Dimensões Notáveis em PH, área e volume; e a CAV-0007 que foi classificada como de 

importância acentuada, em função do PH e volume. 

Alto desnível 

Diz respeito às cavernas que apresentam desnível acima da média na escala regional, cujo valor é 4,65 

m para cavernas em rochas ferríferas (TABELA 7) e 8,14 m para cavidades desenvolvidas em rochas 

siliciclásticas (TABELA 8). Sete cavidades alojadas em rochas ferríferas apresentaram desnível acima 

desse valor e nove em rochas siliciclástica (QUADRO 14). 

Presença de estruturas espeleogenéticas raras 

Estruturas espeleogenéticas raras como cúpulas ou bell holes, em sua acepção clássica,  ocorrem na 

cavidade CAV-0012 de Morro do Pilar de modo significativo e, por isso, foi classificada como de 

relevância alta.  

Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência significativa sobre os atributos da 

cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo  

Lago (poça) ou drenagem subterrânea intermitente foram considerados como de influência significativa 

sob enfoque local e regional quando da ocorrência da configuração dos seguintes atributos 

relacionados no artigo 9: presença de estruturas espeleogenéticas raras, diversidade da sedimentação 

química com muitos tipos de espeleotemas ou processos de deposição; sedimentação clástica ou química 

com valor científico; reconhecimento regional do valor estético/cênico da cavidade, presença de 

singularidade dos elementos faunísticos quando a presença do táxon esteja associado ao corpo d`água. 

Embora não se saiba qual o grau de influência desses componentes hidrológicos nos atributos citados, a 

influência significativa foi considerada como precaução. As cavernas com a presença de diversidade da 

sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas ou processos de deposição e sedimentação 

clástica ou química com valor científico foram consideradas (QUADRO 14). 

Diversidade da sedimentação química 

Como mencionado anteriormente as cavernas CAV-0001B e CAV-0034 apresentam muitos tipos de 

espeleotemas e processos de deposição.  

Sedimentação clástica ou química com valor científico 

A cavidade CAV-0034 apresenta sedimentação química com valor científico.  

Reconhecimento regional do valor estético e cênico 

Nenhuma das cavidades de Morro do Pilar é reconhecida pelo seu valor estético ou cênico. 

Uso constante para fins educacionais, recreativos e esportivos  

Não foi constatado o uso constante, periódico ou sistemático para fins educacionais, recreativos ou 

esportivos nas cavernas de Morro do Pilar. 

Atributos Biológicos 

Os resultados estão sintetizados no QUADRO 15. 
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QUADRO 15. SÍNTESE DA CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS DE IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUE LOCAL E REGIONAL. ATRIBUTOS 

BIOLÓGICOS. 

IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUE LOCAL E REGIONAL CAVIDADES 

I – Presença de singularidade dos elementos faunísticos sob enfoque regional 
CAV-0001A, CAV-0007, CAV-
0042 

Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional 

Pode-se citar os táxons troglomórficos Cryptops sp.2 (CAV-0001A), Spinopilar (CAV-0042) e Anapistula 

sp.1 (CAV-0007), registrados em apenas uma cavidade cada. 

 

IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUE LOCAL 

Atributos Físicos 

Os atributos adicionais que conferem importância significativa sob a ótica do enfoque local são 

apresentados no QUADRO 16. 

QUADRO 16. CLASSIFICAÇÃO DAS CAVERNAS COM ATRIBUTOS FÍSICOS DE IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUE LOCAL. 

IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUE LOCAL CAVIDADES 

Média projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 

distribuem na mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1o do art. 14, 

desta Instrução Normativa; 

CAV-0002, CAV-0003, CAV-0004, CAV-

0005, CAV-0006, CAV-0008, CAV-0009, 

CAV-0010, CAV-0011, CAV-0013, CAV-

0015, CAV-0016, CAV-0017, CAV-0018, 

CAV-0019, CAV-0020, CAV-0022, CAV-

0024, CAV-0025, CAV-0026, CAV-0028, 

CAV-0029, CAV-0030, CAV-0032, CAV-

0033, CAV-0035, CAV-0036, CAV-0037, 

CAV-0038, CAV-0039, CAV-0040, CAV-

0041, CAV-0042, CAV-0043, CAV-0044, 

CAV-0045, CAV-0048, CAV-0049, CAV-

0050, CAV-0051, CAV-0052, CAV-0053, 

CAV-0054, CAV-0056, CAV-0057, CAV-

0058, CAV-0059, CAV-0060, CAV-0063, 

CAV-0064 CAV-0065, CAV-0069, CAV-

0070, CAV-0071, CAV-0072 

Média área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 

que se distribuem na mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1o do 

art. 14, desta Instrução Normativa; 

CAV-0002, CAV-0003, CAV-0004, CAV-

0005, CAV-0006, CAV-0008, CAV-0009, 

CAV-0010, CAV-0011, CAV-0012, CAV-

0013, CAV-0015, CAV-0016, CAV-0017, 

CAV-0018, CAV-0019, CAV-0020, CAV-

0022, CAV-0024, CAV-0026, CAV-0028, 

CAV-0029, CAV-0030, CAV-0032, CAV-

0033, CAV-0034, CAV-0035, CAV-0036, 

CAV-0037, CAV-0038, CAV-0039, CAV-

0040, CAV-0041, CAV-0042, CAV-0043, 

CAV-0044, CAV-0045, CAV-0048, CAV-

0049, CAV-0050, CAV-0051, CAV-0052, 

CAV-0053, CAV-0054, CAV-0056, CAV-

0057, CAV-0058, CAV-0059, CAV-0060, 

CAV-0063, CAV-0064 CAV-0065, CAV-

0069, CAV-0070, CAV-0071, CAV-0072 

Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1o do art. 14, desta 

Instrução Normativa; 

CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0004, CAV-

0006, CAV-0007, CAV-0012, CAV-0013, 

CAV-0014, CAV-0018, CAV-0021, CAV-

0025, CAV-0034 

Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1o do art. 14, desta 

Instrução Normativa; 

CAV-0002, CAV-0003, CAV-0004, CAV-

0005, CAV-0006, CAV-0008, CAV-0009, 

CAV-0010, CAV-0011, CAV-0012, CAV-
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0013, CAV-0014, CAV-0015, CAV-0016, 

CAV-0017, CAV-0018, CAV-0019, CAV-

0020, CAV-0021, CAV-0022, CAV-0024, 

CAV-0026, CAV-0028, CAV-0029, CAV-

0030, CAV-0033, CAV-0035, CAV-0034, 

CAV-0036, CAV-0037, CAV-0038, CAV-

0039, CAV-0040, CAV-0041, CAV-0042, 

CAV-0043, CAV-0044, CAV-0045, CAV-

0048, CAV-0049, CAV-0050, CAV-0051, 

CAV-0052, CAV-0053, CAV-0054, CAV-

0056, CAV-0057, CAV-0058, CAV-0059, 

CAV-0060, CAV-0063, CAV-0064 CAV-

0065, CAV-0069, CAV-0070, CAV-0071, 

CAV-0072 

Poucos tipos de espeleotemas e processos de deposição em termos de diversidade 

de sedimentação química; 

CAV-0001A, CAV-0002, CAV-0003, CAV-

0004, CAV-0005, CAV-0006, CAV-0007, 

CAV-0008, CAV-0009, CAV-0010, CAV-

0011, CAV-0012, CAV-0013, CAV-0014, 

CAV-0015, CAV-0016, CAV-0017, CAV-

0018, CAV-0019, CAV-0020, CAV-0021, 

CAV-0022, CAV-0024, CAV-0025, CAV-

0026, CAV-0028, CAV-0029, CAV-0030, 

CAV-0032, CAV-0033, CAV-0035, CAV-

0036, CAV-0037, CAV-0038, CAV-0039, 

CAV-0040, CAV-0041, CAV-0042, CAV-

0043, CAV-0044, CAV-0045, CAV-0048, 

CAV-0049, CAV-0050, CAV-0051, CAV-

0052, CAV-0053, CAV-0054, CAV-0056, 

CAV-0057, CAV-0058, CAV-0059, CAV-

0060, CAV-0063, CAV-0064 CAV-0065, 

CAV-0068, CAV-0069, CAV-0070, CAV-

0071, CAV-0072 

Uso esporádico ou casual para fins educacionais, recreativos ou esportivos; - 

Visitação pública esporádica ou casual na cavidade; - 

Presença de água de percolação ou condensação com influência sobre os atributos 

da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo; e 

CAV-0001A, CAV-0002, CAV-0003, CAV-

0004, CAV-0005, CAV-0006, CAV-0007, 

CAV-0008, CAV-0009, CAV-0010, CAV-

0012, CAV-0013, CAV-0014, CAV-0015, 

CAV-0016, CAV-0017, CAV-0018, CAV-

0019, CAV-0020, CAV-0021, CAV-0022, 

CAV-0024, CAV-0025, CAV-0030, CAV-

0032, CAV-0035, CAV-0036, CAV-0038, 

CAV-0039, CAV-0040, CAV-0041, CAV-

0042, CAV-0043, CAV-0045, CAV-0049, 

CAV-0056, CAV-0060, CAV-0063, CAV-

0064 CAV-0065 

Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência sobre os atributos da 

cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo. - 

Média projeção horizontal, média área e médio volume 

Os valores dimensionais utilizados para a classificação de cavidades de média relevância em escala 

local estão situados entre a média subtraída do desvio padrão e a média somada ao desvio padrão [(μ 

- σ) e (μ + σ)], a partir da amostra em escala local de análise (TABELA 9 e TABELA 10). As cavidades 

classificadas que se enquadraram neste atributo constam no QUADRO 16.  

 

 



PROJETO MORRO DO PILAR 

 

 

Página 315 

TABELA 9. VALORES ESPELEOMÉTRICOS SOB O ENFOQUE LOCAL PARA A FORMAÇÃO FERRÍFERA (UNIDADE ESPELEOLÓGICA SDEM). 

Cavernas da amostra local: 21 PH Desnível Área Volume 

Média 57,00 7,08 519,63 1651,24 

Desvio Padrão              109,98 
 

1456,64 4756,71 

Alto (> μ +σ )                   166,98 > 7,08 1976,27 6407,95 

Médio - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ)               -52,97 e 166,98 
 

-937,01 e 1976,27 -3105,48 e 6407,95 

Baixo (< μ – σ)                      -52,97   -937,01 -3105,48 

 

TABELA 10. VALORES ESPELEOMÉTRICOS SOB O ENFOQUE LOCAL PARA ROCHAS SILICICLÁSTICAS (UNIDADE ESPELEOLÓGICA SDEM). 

Cavernas da amostra local: 41 PH Desnível Área Volume 

Média 39,52 5,58 136,16 215,71 

Desvio Padrão              55,52 
 

206,94 455,49 

Alto (> μ +σ )                   95,05 > 5,58 343,10 671,20 

Médio - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ) *              -16,00 e 95,05 
 

-70,78 e 343,10 -239,79 e 671,20 

Baixo (< μ – σ)*                      -16,00 
 

-70,78 -239,79 

Alto desnível 

Para cavidades em formação ferrífera, os valores acima de 8,4 m (média local de desnível) são 

considerados alto desnível. Para cavidades em rocha siliciclástica o valor de corte é de 5,58 m. Doze 

cavidades se enquadram neste atributo (QUADRO 16). 

Poucos tipos de espeleotemas e processos de deposição 

Com exceção das cavernas CAV-0001B e CAV-0034, todas as demais apresentaram poucos tipos de 

espeleotemas. 

Uso ou visitação esporádica ou casual 

Não foi constatado uso ou visitação esporádica ou casual nas cavidades de Morro do Pilar. 

Presença de água de percolação ou condensação com influência sobre os atributos da 

cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo 

Água de percolação ou condensação foram considerados como de influência significativa sob enfoque 

local quando da ocorrência da configuração dos seguintes atributos relacionados no artigo 10: poucos 

tipos de espeleotemas, uso esporádico para fins educacionais e visitação pública, baixa riqueza de 

espécies, baixa abundância relativa de espécies, presença de singularidade dos elementos faunísticos 

quando a presença do táxon esteja associado ao corpo d`água. 

Embora não se saiba qual o grau de influência desses componentes hidrológicos nos atributos citados, a 

influência significativa sobre os poucos tipos de espeleotemas foi considerada como precaução. As 

cavernas com a presença desses componentes e sua influência sobre os atributos citados são 

apresentadas no QUADRO 16.  

Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência sobre os atributos da cavidade que 

tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo 

Lago (poça) ou drenagem subterrânea intermitente foram considerados como de influência significativa 

sob enfoque local quando da ocorrência da configuração dos seguintes atributos relacionados no artigo 

10: poucos tipos de espeleotemas, baixa riqueza de espécies, baixa abundância relativa de espécies, 

presença de singularidade dos elementos faunísticos quando a presença do táxon esteja associado ao 

corpo d`água. 
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Embora não se saiba qual o grau de influência desses componentes hidrológicos nos atributos biológicos 

citados, a influência significativa foi considerada como precaução. Não foi possível detectar influência 

de lago ou drenagem subterrânea intermitente sobre a ocorrência de poucos tipos de espeleotemas. As 

cavernas com a presença desses componentes e sua influência sobre os atributos citados são 

apresentadas no QUADRO 16.  

Atributos Biológicos 

Os resultados estão sintetizados no QUADRO 17. 

QUADRO 17. SÍNTESE DA CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS DE IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUE LOCAL. ATRIBUTOS BIOLÓGICOS. 

IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA SOB ENFOQUE LOCAL CAVIDADES 

Baixa diversidade de substratos orgânicos 

CAV-0002, CAV-0008, CAV-0015, 
CAV-0019, CAV-0020, CAV-0024, 
CAV-0035, CAV-0052, CAV-0053, 
CAV-0056, CAV-0059 

Baixa riqueza de espécies CAV-0026, CAV-0048, CAV-0058 

Baixa abundância relativa de espécies CAV-0048, CAV-0053, CAV-0056 

Presença de singularidade dos elementos faunísticos sob enfoque local CAV-0001A, CAV-0007, CAV-0042 

Baixa diversidade de substratos orgânicos 

A presença de menos de quatro substratos orgânicos listados na Instrução Normativa n. 02 caracterizou 

a baixa diversidade desses substratos em 11 cavidades. 

Baixa riqueza de espécies 

A média da riqueza absoluta e respectivo desvio padrão em escala local para cada grupo nas 

diferentes litologias (rochas ferríferas e siliciclásticas) foram utilizados como base para fim de 

classificação da riqueza das cavidades do estudo em alta, média e baixa. Foi considerada riqueza 

baixa aquela abaixo da [média - desvio padrão], observada para três cavidades em rochas 

siliciclásticas (Anexo VII). 

Baixa abundância relativa de espécies 

Três cavidades em rochas siliciclásticas apresentaram grau de relevância baixo para este atributo 

(Anexo VIII). 

Presença de singularidade dos elementos faunísticos sob enfoque local 

Pode-se citar os táxons troglomórficos Cryptops sp.2 (CAV-0001A), Spinopilar (CAV-0042) e Anapistula 

sp.1 (CAV-0007), registrados em apenas uma cavidade cada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A RELEVÂNCIA DAS CAVIDADES 

Do total de 63 cavidades estudadas, oito foram classificadas como de relevância máxima diante dos 

atributos: CAV-0001A e CAV-0001B devido às suas dimensões notáveis em escala regional e presença 

de troglóbio raro; CAV-0007, CAV-0018, CAV-0042 e CAV-0051 pela presença de troglóbio raro; a 

CAV-0034, em função da presença de espeleotemas raros e CAV-0068 devido à gênese única ou rara.  

Todas as demais cavernas foram classificadas como de alta relevância  

O QUADRO 18 apresenta a síntese dos graus de relevância e dos atributos classificatórios para análise 

dos atributos físico-culturais e biológicos.  
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QUADRO 18. GRAUS DE RELEVÂNCIA DAS CAVIDADES DE MORRO DO PILAR E ATRIBUTOS CLASSIFICATÓRIOS. 

CAVERNA ATRIBUTOS FÍCICOS CLASSIFICATÓRIOS ATRIBUTOS BIOLÓGICOS CLASSIFICATÓRIOS RELEVÂNCIA FINAL 

CAV-

0001A 

Dimensões notáveis (PH, Área e Volume); 

gênese rara 
Troglóbio raro Máxima 

CAV-0001B 
Dimensões notáveis (PH, Área e Volume); 

gênese rara 
Troglóbio raro Máxima 

CAV-0002 
Inter-relação com cavidade de máxima 

relevância 
Alta abundância; troglóbio/troglomórfico Alta 

CAV-0003 Água de percolação ou condensação Troglóbio/troglomórfico Alta 

CAV-0004 Água de percolação ou condensação 
Alta diversidade substratos orgânicos; 

média riqueza; média abundância 
Alta 

CAV-0005 Água de percolação ou condensação 
Táxons novos; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0006 Lago ou drenagem subterrânea perene 
Alta riqueza; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0007 Altos PH e volume Troglóbio raro Máxima 

CAV-0008 Lago ou drenagem subterrânea perene Alta abundância Alta 

CAV-0009 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 
Alta abundância Alta 

CAV-0010 Lago ou drenagem subterrânea perene 
Táxons novos; alta riqueza; 

troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0011 Médios PH, área, volume Alta abundância Alta 

CAV-0012 
Estruturas espeleogenéticas raras; lago ou 

drenagem perene 

Alta riqueza; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0013 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 

Táxons novos; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0014 Lago ou drenagem subterrânea perene 
Táxons novos; alta riqueza; alta 

abundância; troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0015 Água de percolação ou condensação Táxons novos; troglóbio/troglomórfico Alta 

CAV-0016 Água de percolação ou condensação 
Táxons novos; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0017 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 

Populações com função ecológica 

importante; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 

Alta 

CAV-0018 Água de percolação ou condensação Troglóbio raro Máxima 

CAV-0019 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 
Alta abundância Alta 

CAV-0020 Lago ou drenagem subterrânea perene Alta abundância Alta 

CAV-0021 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 

Alta riqueza; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0022 Água de percolação ou condensação 
Alta diversidade substratos orgânicos; 

média riqueza; média abundância 
Alta 

CAV-0024 
Inter-relação com cavidade de máxima 

relevância 
Alta abundância Alta 

CAV-0025 Lago ou drenagem subterrânea perene Alta riqueza; alta abundância Alta 

CAV-0026 Médios PH, área, volume 
Populações com função ecológica 

importante; alta abundância 
Alta 

CAV-0028 Médios PH, área, volume Alta abundância Alta 

CAV-0029 Médios PH, área, volume Alta abundância Alta 

CAV-0030 Água de percolação ou condensação Alta abundância Alta 

CAV-0032 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 
Alta abundância Alta 
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CAV-0033 Médios PH, área, volume Troglóbio/troglomórfico Alta 

CAV-0034 Espeleotemas únicos 
Táxons novos; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 
Máxima 

CAV-0035 
Inter-relação com cavidade de máxima 

relevância 
Alta abundância Alta 

CAV-0036 Água de percolação ou condensação 
Alta diversidade substratos orgânicos; 

média riqueza; média abundância 
Alta 

CAV-0037 Médios PH, área, volume Alta abundância Alta 

CAV-0038 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 

Táxons novos; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0039 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 

Táxons novos; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 
Alta 

CAV-0040 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 
Alta abundância Alta 

CAV-0041 
Lago ou drenagem perene; conf. notável dos 

espeleotemas 
Alta abundância Alta 

CAV-0042 Água de percolação ou condensação Troglóbio raro Máxima 

CAV-0043 Lago ou drenagem subterrânea perene Alta abundância; troglóbio/troglomórfico Alta 

CAV-0044 Médios PH, área, volume Troglóbio/troglomórfico Alta 

CAV-0045 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 

Populações com função ecológica 

importante; táxons novos; alta abundância; 

troglóbio/troglomórfico 

Alta 

CAV-0048 Médios PH, área, volume Alta diversidade substratos orgânicos Alta 

CAV-0049 Lago ou drenagem subterrânea perene Alta abundância Alta 

CAV-0050 
Conf. notável dos espeleotemas, inter-

relação com cavidade de máxima relevância 
Alta abundância Alta 

CAV-0051 
Conf. notável dos espeleotemas; inter-

relação com cavidade de máxima relevância 
Troglóbio raro Máxima 

CAV-0052 
Inter-relação com cavidade de máxima 

relevância 
Alta abundância Alta 

CAV-0053 
Conf. notável dos espeleotemas; inter-

relação com cavidade de máxima relevância 

Baixa diversidade substratos orgânicos; 

baixa riqueza; baixa abundância 
Alta 

CAV-0054 Médios PH, área, volume Alta abundância Alta 

CAV-0056 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 
Média riqueza Alta 

CAV-0057 Médios PH, área, volume Alta abundância Alta 

CAV-0058 Médios PH, área, volume 
Alta diversidade substratos orgânicos; 

média abundância 
Alta 

CAV-0059 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 
Alta abundância Alta 

CAV-0060 Água de percolação ou condensação 
Alta diversidade substratos orgânicos; 

média riqueza; média abundância 
Alta 

CAV-0063 Lago ou drenagem subterrânea perene Alta abundância Alta 

CAV-0064 
Água de percolação ou condensação; lago 

ou drenagem intermitente 

Alta diversidade substratos orgânicos; 

média riqueza; média abundância 
Alta 

CAV-0065 
Inter-relação com cavidade de máxima 

relevância 
Alta abundância Alta 

CAV-0068 Gênese única ou rara Alta riqueza; Alta abundância Máxima 

CAV-0069 Médios PH, área, volume Alta abundância; Troglóbio/troglomórfico Alta 
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CAV-0070 Água de percolação ou condensação 
Alta diversidade substratos orgânicos; 

média riqueza; média abundância 
Alta 

CAV-0071 Água de percolação ou condensação Alta abundância Alta 

CAV-0072 
Inter-relação com cavidade de máxima 

relevância 
Alta abundância Alta 

 

Legenda:   

  Relevância máxima 

  Relevância alta 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS CAVERNAS NO PLANO DIRETOR E IMPACTOS POTENCIAIS 

A partir da análise de relevância e da configuração do Plano Diretor do Projeto Morro do Pilar foi 

realizado um balanço sobre os impactos potenciais nas cavidades. Entre as 63 cavernas avaliadas, 20 

estariam sujeitas a impactos diretos decorrentes da implantação do empreendimento. Em função de 

melhorias no Plano Diretor, para conservação das cavidades de máxima relevância, estão previstos 

ajustes no setor da Cava Norte que compreende o ribeirão das Lajes, no trecho a montante do conjunto 

CAV-0001. Essa alteração permitirá que além da conservação das cavidades de máxima relevância, 

sejam preservadas outras seis cavernas: CAV-0003, CAV-00035, CAV-0060, CAV-0069, CAV-0070 e 

CAV-0071. Desse modo apenas 14 cavidades (22%) estarão sujeitas a impactos diretos. Esse conjunto é 

composto por quatro cavidades da formação ferrífera e 10 cavernas em rochas siliciclásticas. Vinte e 

três cavernas terão o entorno de 250 m afetados pelas estruturas (37%). A maior parte das cavernas, 

41% (vinte e seis cavernas) não sofrerão qualquer tipo de impacto, entre estas, oito são de relevância 

máxima (Figura 418). 

 

FIGURA 418. NÚMERO DE CAVERNAS EM FUNÇÃO DO TIPO DE IMPACTO. 

No Quadro 19 podem ser observados os tipos de impactos aos quais estarão sujeitas as cavernas, e as 

estruturas do Plano Diretor a eles associadas. 
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QUADRO 19. ANÁLISE DOS IMPACTOS POTENCIAIS ÀS CAVIDADES DO PROJETO MORRO DO PILAR. 

Caverna Grupo litológico Relevância final Localização PD Impacto direto Imp. Entorno Sem impacto 

CAV-0001A Ferrífera Máxima Cava Norte     X 

CAV-0001B Ferrífera Máxima Cava Norte     X 

CAV-0002 Ferrífera Alta Cava Norte   X   

CAV-0003 Ferrífera Alta Cava Norte   X   

CAV-0004 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0005 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0006 Siliciclástica Alta  Cava Sul   X   

CAV-0007 Siliciclástica Máxima Fora da ADA     X 

CAV-0008 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0009 Ferrífera Alta Fora da ADA     X 

CAV-0010 Siliciclástica Alta Cava Norte X     

CAV-0011 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0012 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0013 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0014 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0015 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0016 Ferrífera Alta Fora da ADA     X 

CAV-0017 Siliciclástica Alta Emp. Drenado X     

CAV-0018 Siliciclástica Máxima Cava Norte     X 

CAV-0019 Ferrífera Alta Cava Norte X     

CAV-0020 Siliciclástica Alta Cava Norte   X   

CAV-0021 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0022 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0024 Ferrífera Alta Cava Norte   X   

CAV-0025 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0026 Siliciclástica Alta Cava Norte X     

CAV-0028 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0029 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0030 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0032 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0033 Siliciclástica Alta Fora da ADA     X 

CAV-0034 Ferrífera Máxima Cava Norte     X 

CAV-0035 Siliciclástica Alta Cava Norte   X   

CAV-0036 Siliciclástica Alta PDE Norte 2 X     

CAV-0037 Siliciclástica Alta Emp. Drenado X     

CAV-0038 Ferrífera Alta  Cava Sul   X   

CAV-0039 Ferrífera Alta  Cava Sul   X   

CAV-0040 Ferrífera Alta  Cava Sul X     

CAV-0041 Ferrífera Alta  Cava Sul X     
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CAV-0042 Siliciclástica Máxima  Cava Sul     X 

CAV-0043 Siliciclástica Alta  Cava Sul X     

CAV-0044 Siliciclástica Alta  Cava Sul   X   

CAV-0045 Siliciclástica Alta Cava Norte   X   

CAV-0048 Siliciclástica Alta  Cava Sul   X   

CAV-0049 Siliciclástica Alta Cava Norte   X   

CAV-0050 Ferrífera Alta Cava Norte   X   

CAV-0051 Ferrífera Máxima Cava Norte     X 

CAV-0052 Siliciclástica Alta Cava Norte   X   

CAV-0053 Siliciclástica Alta Cava Norte   X   

CAV-0054 Siliciclástica Alta Cava Norte X     

CAV-0056 Siliciclástica Alta Cava Norte X     

CAV-0057 Siliciclástica Alta Cava Norte X     

CAV-0058 Siliciclástica Alta  Cava Sul   X   

CAV-0059 Siliciclástica Alta Cava Norte   X   

CAV-0060 Siliciclástica Alta Cava Norte   X   

CAV-0063 Ferrífera Alta Cava Norte X     

CAV-0064 Siliciclástica Alta Cava Norte X     

CAV-0065 Ferrífera Alta Cava Norte   X   

CAV-0068 Saprolito Máxima TCLD     X 

CAV-0069 Ferrífera Alta Cava Norte   X   

CAV-0070 Ferrífera Alta Cava Norte   X   

CAV-0071 Ferrífera Alta Cava Norte   X   

CAV-0072 Ferrífera Alta Cava Norte   X   
 

Legenda:   

  Relevância máxima 

  Relevância alta 

 

A distribuição espacial das cavidades é apresentada na FIGURA 419. Também estão representados os 

raios de proteção de 250 m (com o grau de relevância), projetados a partir da planimetria das 

cavidades. 
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FIGURA 419. DISTRIBUIÇÃO DAS CAVIDADES NO PLANO DIRETOR DO PROJETO MORRO DO PILAR COM INDICAÇÃO DO GRAU DE RELEVÂNCIA. 
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MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

De acordo com o Art. 3º do Decreto 6.640/2008, “A cavidade natural subterrânea com grau de 

relevância máximo e sua área de influência não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, 

sendo que sua utilização deve fazer-se somente dentro de condições que assegurem sua integridade 

física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico.” Desse modo, as cavidades de relevância máxima 

que se localizam próximas à ADA terão seu limite de 250 m conservados até que se concluam estudos 

de área de influência. Salienta-se que estas cavidades não serão objeto de impactos diretos. 

De acordo com o referido decreto, com exceção das cavernas de relevância máxima, todas as demais 

cavernas poderão sofrer impactos negativos.  

No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade natural 

subterrânea com grau de relevância alto, o empreendedor deverá compensar com duas cavidades 

naturais subterrâneas, com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos similares à 

que sofreu o impacto, que serão consideradas cavidades testemunho (Art. 4o, § 1o do Decreto 6.640).  

Conforme previsto no art.4º §3º do Decreto 6.640/2008, “não havendo, na área do empreendimento, 

outras cavidades representativas que possam ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho, o 

Instituto Chico Mendes poderá definir, de comum acordo com o empreendedor, outras formas de 

compensação”. 

As 14 cavidades de alta relevância sujeitas a impactos diretos serão compensadas de acordo com os 

termos do Art. 4º, do § 1º do Decreto 6.640, ou de acordo com a IN. 30, caso não haja na área do 

empreendimento cavidades representativas que possam ser utilizadas na compensação. 

As 23 cavidades sujeitas a impactos no entorno, terão seus raios de proteção de 250 m protegidos até 

que se concluam os estudos específicos para redução de raio. Caso haja incompatibilidade entre o raio 

de proteção reduzido e as necessidades do empreendimento, as cavidades serão devidamente 

compensadas, de acordo com os termos do Art. 4º, do § 1º do Decreto 6.640, ou de acordo com a IN. 

30, caso não haja na área do empreendimento cavidades representativas que possam ser utilizadas na 

compensação. 

De acordo com o Art. 19 da IN. 2 qualquer impacto negativo irreversível nas cavidades deverá ser 

precedido de registro e armazenamento cartográfico e fotográfico, bem como de inventário e coleta de 

espeleotemas e elementos geológicos e biológicos representativos do ecossistema cavernícola, 

compreendendo o resgate, transporte adequado e a destinação a coleções científicas institucionais. 
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