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1. INTRODUÇÃO  

Este trabalho compreende o registro fotográfico inicial das cavidades CAV-0001A e CAV-0001B, 

localizadas no município de Morro do Pilar-MG, constituindo a etapa inicial da atividade de 

monitoramento fotográfico.  

O monitoramento fotográfico é um instrumento fundamental e adequado para análises ambientais 

em cavernas, permitindo a identificação e registro de eventuais alterações e impactos.  

Conceitualmente, o monitoramento fotográfico deve ser baseado em um banco de imagens, 

tomadas em estações fixas, que podem ser repetidas ao longo do tempo, de forma acurada e 

sistemática (HILDRETH-WERKER, 2006).  

O registro fotográfico inicial das cavidades CAV-0001A e CAV-0001B, e da dolina existente entre elas,  

foi realizado entre 26 de junho e 20 de julho de 2014, com ênfase nos depósitos sedimentares e 

superfícies de rocha, registrando a situação ambiental de cada cavidade nestas datas. Este registro 

constitui uma documentação referencial, que marca o início do processo de monitoramento 

fotográfico. 

2. MÉTODOS ADOTADOS 

Um dos principais desafios de um trabalho de monitoramento fotográfico é garantir uma marcação 

eficiente das estações fixas e a repetição acurada das fotografias.  

Alguns trabalhos de monitoramento fotográfico em cavernas, desenvolvidos e aplicados para 

identificação e análise de processos naturais e efeitos de visitação, chegaram a bons resultados de 

repetição, aplicando técnicas de geoprocessamento com base nos softwares ArcGIS® e Compass® 

(HALE, 2008) ou em croquis detalhados das estações (FUHRMANN, 2007). Estes dois resultados são 

aplicáveis e eficientes em cavernas de grandes dimensões, onde uma pequena variação no 

enquadramento das fotografias não é importante. A metodologia proposta por Hildreth-Werker 

(2006) garantiu a repetição exata de fotos em um ângulo específico, criando uma peça de aço inox, 

tipo encaixe fêmea, fixada em superfície de rocha, com uso de perfuração e resina epóxi. Nesta 

técnica foi criado um suporte especial para a câmera fotográfica, uma haste com cabeça modificada 

de tripé fotográfico, que se encaixa na peça incrustada.  Esse método permite a repetição de apenas 

uma fotografia por peça incrustrada na caverna, depende da existência de superfície rochosa em 

posição adequada e configura uma alteração permanente para a cavidade (perfuração, uso de resina 

epóxi).  



  Registro Fotográfico Inicial 
  Morro do Pilar 

5 

 

Em áreas envolvidas no processo de licenciamento ambiental, são necessárias diversas fotografias 

para cobrir superfícies significativas das cavernas e registrar sua situação ambiental e possíveis 

alterações. No contexto morfológico das cavernas em estudo, com condutos freáticos de grandes 

dimensões, pisos cobertos por clastos de dimensões variadas, é importante assegurar uma repetição 

precisa das fotos, com mínima variação de enquadramentos. Foi necessário o desenvolvimento de 

uma metodologia específica de fotomonitoramento para atender a precisão e quantidade de fotos 

necessárias para registrar o contexto ambiental destas cavernas.  

A seguir são descritas as atividades metodológicas desenvolvidas em campo e gabinete.  

 

Marcação de estações 

O monitoramento fotográfico é uma atividade que pode ter duração de vários anos. Portanto, é 

fundamental a confecção de marcos fixos duráveis, em materiais que não causem alterações ou 

contaminações no ambiente cavernícola. É também importante que estes marcos não sofram 

deterioração expressiva dentro do tempo de monitoramento. 

Foram confeccionados marcos, em forma de bandeira, usando como haste barras de seção circular 

de aço inox ANSI 304, com 25cm e 50cm de comprimento, ou barras chatas do mesmo material, com 

20cm de comprimento. Todas estas hastes de inox possuem em seu topo uma bandeira, feita com 

fita plástica (vinílica) de demarcação, amarela, com adesivo resistente à água (Figuras 1 e 2). Os 

marcos foram fixados nos sedimentos do piso, como uma estaca, sempre que possível, deixando o 

topo das bandeiras a cerca de 10cm acima do nível do piso.  

Segundo Werker (2006), o aço inox é inerte, sendo seguro e altamente durável para uso em 

ambiente cavernícola. Já a fita plástica tem previsão de durabilidade menor, pois, segundo Hildreth-

Werker et al.(2006) estes materiais podem se deteriorar com maior velocidade em meio cavernícola, 

podendo causar inclusive alterações ambientais. É recomendável a verificação do estado de 

conservação das bandeiras em fita plástica, a cada campanha de monitoramento fotográfico, e 

proceder sua substituição sempre que se fizer necessário. Portanto, usou-se um material mais 

durável para o contato com os sedimentos e um material menos durável, porém com alta visibilidade 

e de fácil reposição, para a parte superior da bandeira.  

Na fita plástica foi realizada identificação escrita de cada estação, com caneta marcadora de tinta 

permanente (Figuras 1 e 2). Espera-se que durante o tempo de monitoramento os marcos tenham 

uma boa resistência à degradação e ao fluxo intenso de água. Recomenda-se que as fitas plásticas 

sejam retiradas quando se encerrarem as atividades de monitoramento, para evitar alterações 
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ambientais nas cavidades. Os marcos de inox 304, material inerte, podem permanecer nas cavernas, 

caso seja necessário retomar as atividades de monitoramento em anos subsequentes.  

Como em alguns locais foi impossível posicionar o tripé  exatamente sobre a bandeira acima descrita, 

foi necessária criação de pontos adicionais de diâmetro máximo de 2cm, feitos com marcador 

industrial cor vermelho e preto (figuras 2 e 3). Foram testadas duas composições de tinta, sendo uma 

de resina acrílica, linha ecológica, na cor vermelha, e a outra composta por resinas sintéticas e 

solventes orgânicos, na cor preta. Ambas as marcações podem ser removidas, quando se julgar 

necessário, com técnicas específicas, que causem mínimo impacto ao ambiente cavernícola.  
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Figura 1. Bandeira de marcação usada nas estações de monitoramento 

 

Figura 2. Bandeira de marcação, com haste de 50cm, instalada na caverna. A seta amarela indica a 

marcação em tinta no local exato da base 

 

Figura 3. Base marcada com tinta vermelha e preta sobre bloco no piso da caverna  

 

Equipamento fotográfico utilizado 

Para suporte da câmera fotográfica foi utilizado, na estação, um tripé modelo Manfrotto® 190PROB, 

com bolha de nivelamento, equipado com cabeça de três vias Manfrotto® 804RC2, também equipada 

com bolha de nivelamento e marcadores de variação de ângulos horizontal, vertical e lateral. O uso 

deste tripé assegurou um suporte fixo para a tomada das fotografias. 
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Foi utilizada uma câmera Nikon® D-600, com lente Nikon® AF Nikkor 20mm f1:2.8, na maior parte da 

CAV0001-A e em toda a CAV0001-B. Apenas em um trecho da caverna CAV0001-A, entre os pontos 

P10-A e P15-A, utilizou-se uma câmera digital SLR modelo Nikon® D-200, equipada com lente 

Tamron® 10-24mm f1:3.5-4.5. Esta lente foi regulada na distância focal mínima, de 10mm, 

assegurando um maior campo de registro da caverna, com um menor número de imagens.  

As câmeras foram utilizadas no modo manual e as fotografias foram iluminadas com uma 

combinação de diferentes fontes de luz, tais como, flash Nikon® SB-700, Nikon® Speedlight SB-28, 

Vivitar® 285HV ZOOM Thyristor, Vivitar® 283, luz contínua de intensidade variável e o sol. Todas as 

imagens foram tratadas digitalmente em gabinete, afim de garantir a distribuição homogênea da luz. 

  
Aplicação do método de fotografia com registro angular 

Para as cavernas em formações ferríferas foi desenvolvido um método específico de fotografia 

espeleológica com registro angular, descrito a seguir.  

Para a repetição de imagens com mesmo enquadramento, é necessário, primeiramente, a marcação 

da localização exata do tripé. Para isto o tripé foi posicionado no eixo vertical da bandeira de 

marcação de cada estação ou sobre o ponto de marcação em tinta (Fig. 4a). 

Em seguida foi efetuado o registro da altura do tripé em cada estação, com uso de uma trena a laser, 

modelo Bosch® DLE-50, medida a partir do eixo do disco de medição do ângulo vertical, após o 

nivelamento do tripé, através dos níveis de bolha. 

O passo seguinte é registrar o ângulo horizontal em relação às estações, em intervalos de um grau, e 

o ângulo vertical de cada fotografia, em intervalos de dois graus e meio, com leitura direta na cabeça 

do tripé (Fig. 4a, b e c).  

Para a leitura de ângulo horizontal foi necessária uma modificação do tripé, com a confecção de um 

disco de marcação angular horizontal, externa, graduada de 0 a 360°, fixada na base da cabeça do 

tripé (Fig. 4d e 4e). Este ângulo horizontal poderia, em cavernas de outra litologia, ser o azimute 

indicado diretamente por uma bússola de visada. Mas, como existe grande interferência magnética 

nas cavernas formações ferríferas, optou-se pela não utilização da bússola como referência para os 

ângulos horizontais.  

Este procedimento permitiu o cruzamento de enquadramentos fotográficos, aumentando a área 

registrada da caverna. Todas as variáveis descritas: identificação da estação, identificação do alvo, 



  Registro Fotográfico Inicial 
  Morro do Pilar 

9 

 

altura do tripé, ângulo vertical e número da foto, foram anotados em caderneta de campo e 

registradas em mapa. 

   

  
A – Esquema de alinhamento vertical do tripé em relação à 

bandeira da estação, pelo eixo A. O ângulo vertical foi lido 

diretamente no disco para leitura do ângulo vertical. 

B – Níveis de bolha na cabeça e topo do 

tripé, indicados pelas setas vermelhas. 

  
B – Disco para leitura do ângulo vertical e marcador de leitura, 

indicado pela seta vermelha. 

D – Disco confeccionado para leitura do 

ângulo horizontal, e marcador, indicado 

pela seta vermelha. 

 

 

 

 

 

 

 

E – Exemplo de leitura de ângulos 

horizontais, partindo do ângulo 0°, de 

alinhamento com o alvo. 

Figura 4. Procedimentos de leitura e equipamentos utilizados, no tripé, para nivelamento e leituras 

angulares 
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Todas as fotografias foram tomadas com escala modelo IFRAO (International Federation of Rock Art 

Organizations), modificada para 20cm de comprimento, apoiada sobre o piso, paredes ou em 

reentrâncias do teto da cavidade.  Esta escala utilizada internacionalmente para monitoramentos 

fotográficos em sítios arqueológicos com pinturas rupestres, e também em cavernas, constitui uma 

boa referência dimensional, aliada ao uma boa referencia de colorimetria (preto, branco, cinza, azul, 

verde, amarelo e vermelho) através de padrões RGB conhecidos.  

Entretanto, dadas as dimensões dos condutos e salões, em  algumas fotos foi necessário inserir 

digitalmente uma escala gráfica de 60cm, próxima a escala IFRAO, para facilitar sua localização. Ainda 

devido ao amplo volume das cavernas, neste registro inicial, foi importante realizar algumas fotos 

utilizando a escala humana, para ampliar a percepção do volume e profundidade nas imagens. Estas 

imagens receberam o mesmo número das que possuem escala IFRAU, com a terminação X, ao final 

do nome. Nos monitoramentos futuros não é necessário refazer as fotografias com escala humana.  

No monitoramento fotográfico inicial foi registrado também, em pontos específicos, os traçadores 

aplicados no âmbito dos estudos hidrogeológicos das cavidades. Essas fotos, onde a água ficou 

momentaneamente com coloração verde, receberão a terminação Y ao final do nome.  

Exemplos da nomeação dos arquivos (Figura 5):  

_MANABI_CAV0001A_2014_FT-26 (Cavidade: CAV0001A, Ano: 2014, Foto: 26 – Fotografia com 

escala IFRAU, que será alvo de repetição a cada nova campanha de monitoramento fotográfico) 

_MANABI_CAV0001A_2014_FT-26X (Cavidade: CAV0001A, Ano: 2014, Foto: 26X – Repetição em 

campo da foto 26, com escala humana) 

_MANABI_CAV0001A_2014_FT-26Y (Cavidade: CAV0001A, Ano: 2014, Foto: 26Y – Repetição em 

campo da foto 26, registrando o uso de traçadores em estudos hidrogeológicos) 
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_MANABI_CAV0001A_2014_FT-26 _MANABI_CAV0001A_2014_FT-26X _MANABI_CAV0001A_2014_FT-26Y 

Figura 5. Exemplos da nomeação dos arquivos 

 

Armazenamento e processamento das imagens 

 

As imagens digitais foram armazenadas em cartões CF (Compact Flash) Sandisk Ultra II e cartão SD 

(Secure Digital) Sandisk Ultra II em formato RAW (Negativo digital), usando a resolução máxima das 

câmeras. Posteriormente, em gabinete as imagens foram tratadas, no software Photoshop CS5®, 

para garantir a distribuição homogênea da luz. Depois do processamento, cada imagem foi 

convertida em formato .jpeg, sem compressão, sendo adicionada uma moldura com identificação e 

malha de quadrículas, possibilitando a localização facilitada de pontos específicos (Figura 6). O 

conjunto de imagens de cada cavidade foi gravado em pastas específicas, em formato .jpeg. As 

imagens foram numeradas sequencialmente, da entrada ao fundo das cavidades.  
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Figura 6. Exemplo de imagem processada,  com inserção de moldura de identificação e malha de 

quadrículas 

3. RESULTADOS  

Entre os dias entre 26 de junho e 20 de julho de 2014 foi realizado o registro inicial das cavidades 

CAV000-1A e CAV0001-B, em Morro do Pilar - MG.  

As fotografias abrangeram a zona de entrada e interior de cada uma destas cavidades, bem como a 

dolina existente entre elas. As superfícies foram amplamente registradas, principalmente as zonas de 

maior instabilidade localizadas em paredes e tetos, tais como domos, áreas com dobramentos e/ou 

fraturamentos. Também foram registrados os principais cones de desabamento e bancos de 

sedimentos, constituindo um importante registro do estado de conservação destas cavernas. Estas 

imagens constam no Anexo 2 - Fotos.  

As estações de monitoramento, azimutes e números das fotos foram representados em mapa 

específico, que consta no Anexo 1 - Mapas.   

Em uma futura campanha de campo, as fotografias poderão ser repetidas com precisão, com base na 

metodologia descrita no item 2 deste relatório. A comparação entre cada imagem irá gerar um 
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importante registro do estado de conservação das cavernas, e de alterações as quais elas estejam 

sujeitas.  

Recomenda-se que todos os visitantes e pesquisadores sejam informados sobre a existência das 

estações de monitoramento fotográfico nestas cavidades, evitando modificação e danos às bandeiras 

de marcação das mesmas. Esta conservação é fundamental para a continuidade do trabalho de 

fotomonitoramento. 

Recomenda-se que o monitoramento seja realizado apenas no período de seca, de preferencia no 

inverno, pois o fluxo de água em determinadas épocas do ano não permitirá a instalação do tripé em 

algumas estações de monitoramento, podendo colocar em risco os equipamentos. Além disso, o 

risco de elevação repentina do volume de água na caverna (tromba d’água) é elevado, podendo 

colocar em risco toda a equipe.    

Recomenda-se que anualmente seja verificado o estado de conservação das bases do 

monitoramento fotográfico, e caso necessário sejam substituídas as fitas das bandeiras e reforçadas 

algumas marcações com tinta permanente.  
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