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A parede de pedra é um convite para novas descobertas.

À sua porta, caminhos ocultos se abrem e novas histórias são contadas.
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Apresentação

Á

reas cársticas são locais especiais. Ao ampliar seus caminhos no carste, a água esculpe a rocha e
interliga espaços, permitindo que um conjunto de elementos naturais e histórico-culturais coexista e
interaja. No noroeste mineiro, as paisagens planas, entrecortadas por ilhas de morros residuais, guardam
uma importante região cárstica, que se estende entre os municípios de Vazante, Paracatu e Unaí.
O intensivo uso agrícola e da mineração nessa região, bem como o uso turístico e a ocupação
urbana, motivou as preocupações com relação à conservação desse ambiente e de sua dinâmica
natural. Com o objetivo de caracterizar o Carste de Vazante, Paracatu e Unaí, também chamado de Distrito Cárstico
Vazante-Paracatu, um extenso trabalho foi iniciado em 2014 – com a participação de 69 profissionais durante 425 dias
de campo –, resultando na proposição de áreas prioritárias para conservação. As informações foram reunidas em um
relatório técnico, com mais de mil páginas, que se encontra em um CD anexo a este livro.
Esta publicação, sugerida pelo Promotor de Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda, à época coordenador da
Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, surgiu da necessidade de divulgar o conhecimento
produzido para essa região. A missão, portanto, é de aproximar, rompendo as barreiras da rebuscada linguagem técnica
e da distância espacial. Apresentamos, assim, o convite a uma viagem pelo carste do noroeste de Minas, revelando sua
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importância e recomendando as áreas para conservação desse patrimônio, os refúgios. A viagem contará com momentos
de pausa, com pequenas doses de poesia, inspiradas nos moradores locais, nossos primeiros guias. A acolhida, também
inspirada nos locais, sempre com café e queijo fresco à mesa, fica por conta das belas fotografias e das tentativas de
iluminar o caminho escuro, possibilitando descobertas.
Agradecemos, de modo especial, a Adriano Soares, Benane Silva e Luiz Fernando Silva, do Grupo Votorantim,
pela confiança e liberdade. Também agradecemos a Leo Sousa, por estimular e acolher o fluir de ideias, permitindo
inspirações.
As áreas cársticas possuem um potencial quase que inesgotável para novas descobertas. Este é apenas o início de
um longínquo trabalho. Que as próximas ações se convertam em bons frutos.
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Em defesa do patrimônio cultural mineiro

I

ntensificar os esforços para a proteção do acervo espeleológico da região de Vazante (MG). Essa é a proposta
desta publicação, resultado de um criterioso trabalho do Ministério Público de Minas Gerais na defesa do
meio ambiente. Ao acompanhar o processo de licenciamento ambiental do empreendimento Projeto Extremo
Norte, o Ministério Público entendeu como indispensável a propositura de Ação Civil Pública para anular a
licença prévia concedida. Após sentença condenatória, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta com
a Votorantim Metais Zinco S.A. por danos ao meio ambiente cultural ocorridos no município de Vazante/MG.

Por meio desse acordo, a empresa passou a adotar medidas necessárias para complementar o processo de

licenciamento ambiental, com a realização de estudos sobre o patrimônio arqueológico, espeleológico e paleontológico
do Distrito Cárstico de Vazante-Paracatu. Dada a relevância do conhecimento produzido, uma das medidas preventivas e
compensatórias adicionais foi a divulgação dos dados científicos levantados que integram a presente obra.
Trata-se de mais uma ferramenta para o trabalho de prevenção de danos. A divulgação das características e da
importância de tão relevante patrimônio cultural mineiro é fundamental para difundir conhecimento sobre a pré-história,
a história e a diversidade destas terras.

12
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Carta à Sociedade Brasileira

P

resente há mais de 50 anos em Vazante/MG, a Votorantim Metais tem como diretriz a busca pela
excelência operacional de suas plantas, mitigando os impactos ambientais inerentes às suas atividades
e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local. Em 2012, a empresa iniciou no munícipio
a instalação do Projeto Extremo Norte para ampliação das operações de zinco já existentes na região.
Este livro é parte do compromisso assumido pela companhia no processo de licenciamento
ambiental desse projeto. A região de Vazante é privilegiada por possuir um rico acervo espeleológico,

que até o momento, porém, foi pouco estudado. Este trabalho possibilita conhecer melhor este patrimônio e como a
população pode apropriar-se melhor dele.
O livro também oferece importante contribuição ao Plano de Ação Nacional para Conservação do Patrimônio
Espeleológico nas Áreas Cársticas da Bacia do Rio São Francisco – PAN Cavernas do São Francisco, realizado pelo Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (ICMBio/CECAV).
O PAN Cavernas do São Francisco apontou a necessidade de ampliar e aprofundar o acesso às regiões cársticas,
que, embora notáveis, ainda são pouco exploradas. O principal mérito desta obra é justamente o de contribuir com a
redução desse vácuo de conhecimento. Para isso, foram mapeadas todas as cavernas existentes no Distrito Cárstico
Vazante-Paracatu. Trata-se do mais completo trabalho já feito em relação ao assunto.
Com o livro, uma parceria da Votorantim Metais com o Ministério Público Estadual de Minas Gerais e o CECAV,
esperamos oferecer informações a acadêmicos e especialistas que permitam conquistar avanços para um melhor
entendimento a respeito desse tipo de solo tão singular que caracteriza a região noroeste de Minas Gerais.

* No dia 27 de outubro de 2017, a Votorantim Metais mudou sua marca e passou a se chamar Nexa. Esta obra foi elaborada antes da data em questão.
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A

s áreas cársticas constituem ambientes que apresentam uma morfologia típica, revelando drenagem
superficial incipiente, condutos e cavidades subterrâneas, dolinas e lagoas sazonais, entre outras
características. Esses ambientes são ecossistemas complexos que abrigam elementos importantes da
geodiversidade e biodiversidade. Espécies endêmicas e raras, formações geológicas únicas, algumas de
grande interesse para estudos científicos de diversas áreas do conhecimento, existência de fósseis, áreas
de notável beleza cênica, bem como extensos aquíferos formando grandes reservatórios de água, são

característicos desses ambientes extremamente frágeis. Esse conjunto de elementos bióticos e abióticos, socioeconômicos
e histórico-culturais, subterrâneos ou superficiais, representados pelas cavidades naturais subterrâneas ou a estas
associadas, compõe o patrimônio espeleológico nacional.
Entretanto, muito pouco se conhece sobre esses ambientes e suas dinâmicas naturais, contribuindo para o crescente
avanço de atividades humanas, sem o devido planejamento e técnicas adequadas, sobre o carste e provocando impactos
ambientais negativos decorrentes que comprometem sua integridade.
Nesse cenário, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (ICMBio/CECAV) elaborou, de forma
participativa, o Plano de Ação Nacional para Conservação do Patrimônio Espeleológico das Áreas Cársticas da Bacia do
Rio São Francisco – PAN Cavernas do São Francisco. Um instrumento de gestão que busca promover a conservação do
patrimônio espeleológico nacional desenvolvendo mecanismos de proteção e controle voltados ao uso sustentável das
cavidades naturais subterrâneas, em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Conservação do Patrimônio
Espeleológico.
O PAN Cavernas do São Francisco evidenciou a necessidade de sistematizar, ampliar e melhorar o acesso ao
conhecimento sobre os ambientes cársticos, em especial na região do Distrito Cárstico de Vazante-Paracatu, região noroeste
do Estado de Minas Gerais. Inserido na Área Cárstica 1 do Plano de Ação, o Distrito Cárstico possui um patrimônio natural e
histórico-cultural pouco conhecido, incrustado em meio a áreas urbanas e ao avanço econômico da região.
Visando à execução da ação 1.1 do Plano de Ação, o Termo de Compromisso assinado entre o Ministério Público
Estadual de Minas Gerais e o Grupo Votorantim resultou em um amplo estudo no Distrito Cárstico, compilando dados
secundários, caracterizando, georreferenciando e catalogando o patrimônio espeleológico, arqueológico e paleontológico.
Esses estudos, sintetizados nesta publicação, em muito contribuirão para o desenvolvimento sustentável da região.
Assim, ressalta-se que a cooperação interinstitucional é fundamental para o fortalecimento da gestão do patrimônio
espeleológico nacional, promovendo a compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação da
diversidade biológica e geológica.
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O CARSTE – IMPORTÂNCIA
E FRAGILIDADE
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No leito das águas passadas, entre rochas e
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fósseis, repousam histórias.
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Esse item tem o objetivo de contextualizar a
temática do livro, explicitando seus objetivos e
justificativas. Será exposto por meio de Cartas
Institucionais do CECAV, Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG), Votorantim.

Marcelo Andrê

Esse item tem o objetivo de contextualizar a
temática do livro, explicitando seus objetivos e
justificativas. Será exposto por meio de Cartas
Institucionais do CECAV, Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG), Votorantim.
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O

termo “carste” é empregado para descrever um tipo especial de paisagem, formada pela atuação

predominante dos processos de dissolução da rocha. A água é o mais importante fator de formação
do relevo cárstico, juntamente com as condições geológicas. Rochas mais solúveis e com maior
porosidade, ou seja, com mais espaços vazios, são mais favoráveis ao desenvolvimento desse
tipo de relevo por permitirem a circulação de água subterrânea, com progressivo alargamento
e conexão desses espaços. Esses elementos determinam a formação de uma complexa rede de
canais subterrâneos, que funcionam como rotas de fluxo de água em profundidade.
As paisagens cársticas podem conter uma grande variedade de formas típicas, originadas pela ação
química da água. As dolinas são consideradas as formas mais comuns e importantes do carste. Trata-se de
depressões fechadas em superfície, de formato geralmente circular, com tamanhos que variam de poucos
metros a quilômetros, tanto em profundidade quanto em largura. Além das dolinas originadas pela dissolução
da rocha, também são conhecidas as dolinas de abatimento ou colapso, desenvolvidas pela coalescência de
vazios no meio subterrâneo. As dolinas possuem um papel de grande importância no carste, já que convergem
as águas superficiais para o meio subterrâneo.
Outro tipo comum de formas cársticas é representado por remanescentes rochosos dos processos de
dissolução da rocha. As formas residuais do relevo cárstico incluem paredões, maciços, torres e cones,
muitas vezes entrecortados por saliências irregulares, denominadas lapiás. Muitos são os tipos de lapiás,
especialmente associados a planos da rocha, como acamamentos ou juntas. Podem ser lineares, como os
rinnenkarren, ou circulares, como as kamenitzas, funcionando como caminhos preferenciais para o escoamento
da água de chuva.
No meio subterrâneo, redes de vazios tridimensionais formam ambientes complexos e fascinantes. Esses
espaços guardam formas e depósitos peculiares, capazes de preservar importantes registros do passado
ambiental terrestre. Quando acessíveis ao ser humano, as cavidades naturais subterrâneas são chamadas
de cavernas. O caráter antropocêntrico dessa definição limita o conceito a uma noção exploratória, não
incorporando, portanto, a infinidade de pequenos vazios que também compõem o sistema cárstico. As cavernas
podem ser classificadas de várias maneiras. Considerando a origem, elas podem ser agrupadas em cavernas
de dissolução, atividade vulcânica, erosão mecânica, derretimento do gelo glacial, ou formadas por acúmulo
de blocos na base de encostas (tálus). A forma das cavernas é outra característica capaz de diferenciá-las,
oferecendo ainda informações sobre as condições ambientais de sua formação, como o passado hidrológico
do sistema. As cavernas podem apresentar, por exemplo, passagens tubulares, em túneis de formato circular,
formadas na zona freática, onde todos os espaços vazios estão preenchidos por água; ou passagens em cânion,
quando originadas ao longo da zona vadosa. As cavernas podem estar conectadas à superfície por fluxos
hídricos, como rios subterrâneos, ou pela água da chuva, que pode atravessar a camada de solo e penetrar na
massa rochosa, se manifestando nas cavernas por meio de gotejamentos.
Os sumidouros e as ressurgências encontrados nas paisagens cársticas também refletem a eficiente
conexão entre a superfície e o meio subterrâneo nesses ambientes. Sumidouros ocorrem onde os rios
desaparecem em superfície e passam a fluir abaixo desta. Representam, assim, uma área de recarga hídrica no
carste. Já as ressurgências correspondem aos locais onde os rios reaparecem na superfície, classificados como
áreas de descarga hídrica. Essa complexa circulação de águas confere às áreas cársticas importantes reservas
hídricas em subsuperfície.
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O termo “carste” vem da palavra
alemã “karst”, derivada, por
sua vez, da expressão “kras”, de
origem servo-croata, em referência
a região do nordeste da antiga
Iugoslávia, região clássica para os
estudos do carste a partir do final
do século XIX.
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Acervo Carste

Formas cársticas presentes no carste de Vazante, Paracatu e Unaí: paredões, depressões (dolinas), cavernas, sumidouros, lapiás.

O valor atribuído ao carste não se restringe à sua distinta morfologia e hidrologia. Diversos grupos de
animais habitam o meio subterrâneo, inclusive em pequenos interstícios da rocha. Muitos deles apresentam
adaptações corporais, como redução dos olhos e da pigmentação, devido à ausência de luz, à pequena variação
de temperatura e umidade e aos recursos alimentares restritos nesses ambientes. É o caso dos animais
troglóbios, limitados ao ambiente cavernícola. Inúmeros representantes da fauna subterrânea em áreas
cársticas são reconhecidos como raros ou endêmicos.
Além de servirem de abrigo a muitas formas de vida, as cavernas também são excelentes locais para
a preservação de remanescentes arqueológicos e paleontológicos devido à estabilidade microclimática e à
ausência de processos intempéricos, entre outros aspectos. O estudo dos fósseis – restos de animais e vegetais
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Henrique Piló

Acervo Carste

preservados nas rochas – muito revela sobre a vida no passado geológico terrestre e sua evolução. Da mesma
forma, vestígios de vida humana no passado, muitas vezes preservados em sedimentos cavernícolas, apontam
a utilização desses ambientes como abrigo, moradia, palco de rituais e cemitérios pelo homem pré-histórico.
Toda essa singularidade, somada ao elevado significado natural e cultural dos ambientes cársticos, vem
despertando, há séculos, a atenção de pesquisadores e exploradores de cavernas, que buscam desvendar os
enigmas guardados nessas regiões, em todo o mundo. Há poucas décadas, um novo fator vem se somando ao
grande leque de interesses pelas áreas cársticas: a proteção desses ambientes.
Considerados como um domínio de natureza frágil, as áreas cársticas são dotadas de peculiaridades que
as tornam vulneráveis às interferências humanas mal planejadas. Em função da macroporosidade de suas
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Acervo Carste

Importância dos ambientes cársticos: animais
troglóbios, pinturas rupestres, fósseis, espeleotemas.
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rochas e dos sistemas integrados de condutos, que atuam como drenos, o meio subterrâneo em geral constitui
um grande armazenador de águas, sujeitas a poluição. Dessa forma, o principal desafio associado à ocupação
antrópica nos ambientes cársticos diz respeito à preservação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos.
Existem, porém, inúmeras outras fragilidades inerentes a esses sistemas, como os frequentes abatimentos e
inundações, além dos raros e insubstituíveis testemunhos históricos, culturais, geomorfológicos e biológicos.
Os ambientes cársticos, através dos tempos, têm sido utilizados pelo homem de diversas maneiras.
Atualmente, um novo cenário vem compondo tais regiões e aumentando as preocupações acerca do uso dessas
terras. Áreas que, na grande maioria dos casos, eram tipicamente remotas e rurais encontram-se sujeitas às
fortes pressões oriundas do processo de urbanização, produção agrícola e extração de recursos. Assim, um
grande número de pessoas passa a viver sobre ou próximo ao carste, aumentando a demanda de abastecimento
com suas águas, as atividades associadas ao turismo e à recreação e, consequentemente, o risco de impactos.
O uso e a ocupação das áreas cársticas enfatizam, portanto, a necessidade de se pensar sobre a gestão
desses espaços, bem como sobre as estratégias de conservação. O poder público, responsável pela administração
e planejamento territorial, possui papel indispensável na manutenção do carste e de toda sua riqueza natural e
histórica. Nesse sentido, salienta-se a importância de as instituições gestoras incorporarem a dimensão ambiental
nas tomadas de decisão e adotarem uma visão sistêmica no tratamento das ações. O equilíbrio entre as atividades
antrópicas e o sistema cárstico depende de um planejamento integrado, que considere a dinâmica e a evolução
dessas paisagens, além de sua vulnerabilidade.

REGIÕES CÁRSTICAS NO BRASIL E SUA PROTEÇÃO
A grande extensão do território nacional abrange diversos tipos de rocha, muitas delas propícias ao
desenvolvimento dos processos cársticos. Calcários, dolomitos e mármores possuem maior potencial para
a formação do carste por apresentarem minerais mais facilmente dissolvidos pela água ácida. Este grupo de
rochas, chamado de carbonáticas, reúne o maior número de cavernas conhecidas no Brasil, superando 9 mil
registros, além das áreas cársticas com maior extensão. Os calcários do Grupo Bambuí se desenvolvem desde
o sul de Minas Gerais até o centro-oeste da Bahia, passando também pelo leste de Goiás. Nos quartzitos e
arenitos, as formas cársticas resultam da importante participação de outros processos, além da corrosão
química, como a desintegração mecânica dos componentes da rocha. O Brasil possui enorme potencial em
termos de cavernas em quartzito, reunindo algumas das maiores e mais profundas cavernas do mundo nesse
tipo de rocha. Mais recentemente, o grupo das rochas ferríferas tem ganhado destaque no cenário nacional com
relação à ocorrência de cavernas. Estudos para licenciamento ambiental das atividades de mineração estão
revelando o alto potencial espeleológico dessas formações. O desenvolvimento das cavernas, nesse caso, é
ainda mais complexo, envolvendo inclusive a participação de bactérias que auxiliam na remoção química do
ferro. Nas regiões ao sul de Belo Horizonte e na Serra dos Carajás, no Pará, é registrado grande número de
cavernas em rochas ferríferas.
Tomando como referência a distribuição das rochas e cavernas no território nacional, técnicos do Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), em 2009, refinaram e ampliaram as classificações
anteriores do carste brasileiro, resultando no registro de 19 regiões cársticas, muitas delas anteriormente
caracterizadas por Karmann e Sanchez (1979), e por Auler at al. (2001).
Mesmo representando avanços importantes, os esforços de inventariamento das áreas cársticas no Brasil
estão longe de esgotar o tema. O estado da arte do conhecimento sobre esses ambientes mostra que muito
pouco é conhecido até então. Estima-se que menos de 5% das cavidades naturais subterrâneas existentes
tenham sido, até o presente momento, identificadas. Portanto, uma parcela substancial das cavernas do país
ainda carece de levantamentos básicos, que sejam a identificação e caracterização preliminar. Muitas áreas
cársticas não foram sequer visitadas por especialistas, o que limita a possibilidade de proteção ou mitigação
de eventuais fontes impactantes atuais ou futuras.
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Regiões cársticas do Brasil
Número de cavernas
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O conhecimento ainda restrito sobre essas áreas também se reflete na ainda insuficiente proteção
estabelecida para o patrimônio cárstico nacional. Dados do IBAMA de 2011 revelam que menos que 35%
das cavernas no Brasil estão localizadas em áreas protegidas. Além disso, poucas foram as unidades de
conservação criadas com o objetivo de proteger o patrimônio espeleológico.
Outro aspecto digno de nota refere-se à necessidade de validação dos cadastros existentes. Os registros
sobre as cavidades – reunidos em diversos bancos de dados, como o do CECAV, o da Sociedade Brasileira
de Espeleologia (SBE) e o da Redespeleo Brasil – muitas vezes apresentam informações inconsistentes e
incompletas, que não contribuem para a gestão e a devida proteção do patrimônio espeleológico nacional. A
validação e a uniformização das informações representam um passo essencial para que o Cadastro Nacional
de Informações Espeleológicas (CANIE) possa ser devidamente alimentado e posto à disposição da sociedade
brasileira.
Com o objetivo de mitigar a escassez e a precariedade das informações sobre as áreas cársticas brasileiras
em meio ao quadro de ameaças e vulnerabilidade a que estão sujeitas, foi estabelecido o Plano de Ação
Nacional para Conservação do Patrimônio Espeleológico nas Áreas Cársticas da Bacia do Rio São Francisco –
PAN Cavernas do São Francisco. Esse plano representa um marco como instrumento de gestão voltado para a
conservação dos ambientes cársticos, em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Conservação
do Patrimônio Espeleológico, criado em 2009. A abordagem geográfica por bacia procura incorporar o aspecto
da área de influência das cavernas, que inclui uma série de relações ambientais, econômicas e sociais. As
etapas consideradas para o desenvolvimento do PAN Cavernas do São Francisco, como ferramenta de gestão
para a conservação dos ambientes cársticos nesse limite, são:

Parte I

Parte II

Parte III

Contextualização geral,
incluindo a síntese dos aspectos
físicos e ameaças ao Patrimônio
Espeleológico e às espécies
associadas das áreas cársticas
definidas como prioritárias.

Realização de oficinas
de trabalho, por meio de
planejamento participaivo, nas
quais foram definidos
o objetivo do plano de ações de
melhorias da situação atual
e responsabilidade dos
atores envolvidos.

Definição de procedimentos
para monitoramento da
implementação do Plano de
Ação Nacional.

Etapas do PAN Cavernas do São Francisco

O PAN Cavernas do São Francisco reúne áreas cársticas consideradas conflituosas nesta bacia, onde ações
de conservação são prioritárias. Na Área Cárstica 1 do PAN, uma região ainda pouco conhecida guarda um
memorável acervo natural e cultural: o Distrito Cárstico Vazante-Paracatu.
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DISTRITO CÁRSTICO VAZANTE-PARACATU
O noroeste mineiro abriga uma importante região cárstica brasileira, que se estende principalmente pelos
municípios de Vazante, Paracatu e Unaí, nas proximidades de Brasília. O chamado Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
ocorre ao longo de faixas de dolomitos do Grupo Vazante, deformados por dobras e falhas de origem tectônica.
A paisagem cárstica dessa região se manifesta especialmente por formas rochosas residuais de formato cônico,
denominadas mogotes, que ocorrem de forma isolada em meio a extensas planícies fluviais. Essas formas guardam
importantes reservas do Cerrado e da fauna brasileira.

Marcelo Andrê

Típica paisagem cárstica do Distrito Cárstico
Vazante-Paracatu, nas proximidades de Vazante

As notáveis e ainda pouco exploradas redes de condutos subterrâneos do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
tornam essa uma das mais importantes regiões para os estudos espeleológicos no Brasil. Além de reunir uma
das maiores cavernas do território nacional, a Lapa Nova, com 4.550 metros de desenvolvimento, essa área
guarda em sua subsuperfície registros de um tipo especial de cavernas, conhecidas como hipogênicas, que
atraem pesquisadores do Brasil e do exterior interessados em desvendar a origem dessas galerias. Cavernas
hipogênicas são geradas por fluxo ascendente de águas de origem profunda, sem relação com o relevo e a
hidrografia superficiais. Esse tipo de caverna está intimamente relacionado, na região, a importantes reservas
minerais. A vazante abriga as maiores reservas de zinco do Brasil. Assim como em outras regiões cársticas,
o Distrito Cárstico Vazante-Paracatu é dotado ainda de importantes reservas hídricas no meio subterrâneo.
Especialmente no município de Paracatu, são reconhecidas diversas cavernas com presença de lagos de grande
beleza cênica, como a Gruta Lagoa Rica.
A notoriedade do ambiente subterrâneo dessa região não se limita aos aspectos naturais. A cada ano,
nos primeiros dias do mês de maio, milhares de pessoas se dirigem à Lapa Velha e à Lapa Nova, em Vazante,
para a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Lapa, que atrai cerca de 50 mil pessoas nesse período.
O uso religioso e turístico das cavernas é, portanto, outro aspecto de destaque dessa região devido ao

32

O CARSTE DE VAZANTE-PARACATU-UNAÍ

Típica paisagem cárstica do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu,
Localização do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
nas proximidades de Vazante
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Luciana Alt e Vitor Moura

significativo valor cultural e histórico. Com relação aos registros arqueológicos, a região apresenta indícios
de ocupação humana a partir de pelo menos 10 mil anos, com indicação de rituais de sepultamento e farto
acervo cultural material. As condições ambientais de algumas das cavernas garantiram a conservação de
material perecível, mantendo importantes e raras relíquias da pré-história brasileira. O potencial paleontológico
da região também é elevado. Destaca-se a presença marcante de fósseis de estromatólitos e vertebrados,
especialmente os esqueletos de mamíferos extintos preservados nas Grutas Guardião Severino e Fendinha.
O Distrito Cárstico Vazante-Paracatu apresenta, então, importantes ferramentas para o desenvolvimento de
pesquisas ligadas à arqueologia e à paleontologia.
A importância e a peculiaridade do carste desenvolvido sobre o Grupo Vazante não se refletem no número
de áreas protegidas estabelecidas na região. Até junho de 2016, apenas duas unidades de conservação estavam
registradas na área, segundo dados de 2015 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), e somente uma delas (Monumento Natural Estadual da Gruta Lapa Nova de Vazante, criada em
março de 2016) abriga cavidades naturais subterrâneas. O reduzido conhecimento sobre os ecossistemas
locais é fator determinante para esse cenário.
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Acervo Carste

Acervo Carste

Acervo Carste

Henrique Piló

Marcelo Andrê

Valor natural, cultural e científico das cavernas da região: manifestações
religiosas na Lapa Velha, lago na Gruta Lagoa Rica, estromatólios na caverna
VT-0006, pinturas rupestres na caverna VT-0062.

Esse ainda pouco conhecido patrimônio natural e histórico-cultural
coexiste com fatores que ameaçam a sua integridade e dinâmica. O
carste local ocorre, em vários trechos, circundado ou sob áreas urbanas,
onde o planejamento e a ocupação do espaço não ajuízam as fragilidades
ambientais inerentes aos ambientes cársticos. Nas últimas décadas, o
aumento significativo da população urbana nos municípios onde o Distrito Cárstico Vazante-Paracatu se desenvolve
reflete esse cenário. Analisando o período de 1980 a 2010, a população urbana nesses territórios cresceu 31% em
média. A mineração representa uma das principais atividades econômicas da área, muito em função das zonas
ricas em minerais, notadamente zinco, e das grandes reservas de calcário. A atividade agropecuária também revela
significativa participação na economia dessa região, especialmente em Vazante e Lagamar, segundo dados do
Censo Agropecuário de 2006. A maior parte dos estabelecimentos agropecuários ocupa áreas que variam de 20
a 50 hectares, com destaque para Unaí, onde tais estabelecimentos ocupam aproximadamente 700 mil hectares.
De 2005 a 2009, a atividade de reflorestamento com eucalipto chama a atenção devido ao aumento em 309% no
Distrito Cárstico Vazante-Paracatu. A expansão contínua dessas atividades pode implicar perdas significativas
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para a biodiversidade local, além de afetar potencialmente as áreas de recarga hídrica do sistema cárstico. Como
resultado desses processos, sete espécies vegetais já são reconhecidas como vulneráveis à extinção dentro do
Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, entre elas a Dalbergia nigra (Papilionoideae-Fabaceae), popularmente conhecida
como jacarandá-cabiúna, e a Ficus cyclophylla (Moraceae), cujo nome popular é gameleira.
A fragilidade e a vulnerabilidade do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu são fatores que reforçam a
necessidade de proteção desse ambiente. Dados do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Minas
Gerais (ZEE) apontam a presença de extensas áreas altamente vulneráveis do ponto de vista ambiental
na região. A vulnerabilidade pode ser entendida como a incapacidade de um local em combater as ações
antrópicas que ocasionam impactos negativos e/ou recuperar-se delas. Nessa lógica, regiões já alteradas
possuem vulnerabilidade menor às novas atividades antrópicas do que as áreas intactas. Dentre os fatores
que condicionam a vulnerabilidade, estão: integridade da flora e da fauna, suscetibilidade dos solos à
contaminação e à erosão, suscetibilidade geológica à contaminação das águas subterrâneas.
Todas essas características contribuíram para que a região do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu fosse
inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico nas Áreas Cársticas da
Bacia do Rio São Francisco, o que resultou no desenvolvimento deste trabalho.

Marcelo Andrê

Núcleo urbano de Vazante.
No afloramento rochoso, na
porção esquerda da foto, se
localiza a Lapa Velha.
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População urbana e rural nos municípios onde ocorre o DCVP, segundo dados do IBGE – o
incremento populacional em áreas urbanas foi de 31% no período.
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Uso e cobertura da terra no Distrito Cárstico Vazante-Paracatu

Marcelo Andrê

CLASSES
Áreas campestres
Áreas de mineração
Áreas florestais
Área urbana
Corpos hídricos
Plantações/Pastagens
Solo exposto
Áreas campestres

Hectares (ha)

Fonte: Dados de USGS em 2015.
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Vulnerabilidade ambiental do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
Vulnerabilidade ambiental do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
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Fonte: Dados de USGS em 2015.
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Gráfico 03
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CONHECER PARA PROTEGER

Esta obra busca revelar a riqueza dos patrimônios espeleológico, arqueológico e
paleontológico da região cárstica que se estende entre os municípios de Vazante e Unaí, no
noroeste de Minas Gerais, como também alertar para os fatores de risco. O incremento sobre
o conhecimento desse patrimônio permite que importantes áreas, antes ignoradas, se tornem
alvo de medidas de controle e conservação.
Um longo caminho foi percorrido até esta publicação. Ela é fruto de um intenso trabalho
iniciado em 2014 e concluído em 2016, que envolveu a participação de 69 profissionais das
mais diversas áreas do conhecimento. Ao longo desse período, 425 dias de trabalhos em campo
culminaram na organização da base de dados sobre as cavernas da região e no incremento em
60% dos registros iniciais. Mais de 12 mil quilômetros de trilhas e estradas foram percorridos
em busca das portas de entrada para as profundezas dessa região cárstica. Outras centenas de
dias foram necessários para o mapeamento e levantamento básico de informações das cavernas
da área, como geologia, hidrologia, sedimentos, fauna cavernícola, arqueologia e paleontologia.
O relatório técnico do projeto, com mais de mil páginas, apresenta o levantamento completo
e detalhado sobre as características dessa região e seu patrimônio. Ao reunir os elementos
mais importantes dessa paisagem, com uma linguagem acessível aos mais diversos públicos,
esta obra visa alcançar não apenas os que buscam conhecer melhor suas características, como
também aqueles que podem se valer dessas informações para promover a devida proteção e
gestão da região.
Os capítulos seguintes reúnem informações sobre as diferentes paisagens cársticas que
compõem o arcabouço cênico da região; as cavernas e sua distribuição, a origem e a vida
subterrânea que abrigam; os achados arqueológicos e paleontológicos e o potencial para novas
descobertas; as áreas prioritárias para a conservação desse patrimônio e as recomendações
de políticas e ações para a efetiva proteção do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu. Que este
instrumento de gestão seja efetivo em seu propósito.
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PAISAGENS DA REGIÃO DE
VAZANTE A UNAÍ
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As depressões no pasto onde o gado cai
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são as mesmas por onde a chuva vai.
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Esse item tem o objetivo de contextualizar a
temática do livro, explicitando seus objetivos e
justificativas. Será exposto por meio de Cartas
Institucionais do CECAV, Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG), Votorantim.
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A

s paisagens manifestam a interação entre vários fatores ambientais, que estruturam e
modelam a superfície. Forças tectônicas – que movimentam a crosta terrestre –, rochas,
condições do clima e, mais recentemente, o próprio homem, transformam continuamente o
espaço ao longo do tempo, originando arranjos espaciais diferenciados. A repetição desses
cenários em determinadas regiões pode revelar padrões de atuação dos fatores controladores
e suas relações, permitindo distinguir tipos de paisagem.
Cada paisagem conta uma história, e desvendá-la nem sempre é uma tarefa fácil. A montagem desse
quebra-cabeça passa pela investigação sobre as características ambientais, como o tipo de rocha e suas
estruturas, o arranjo topográfico da superfície, o papel exercido pelos rios, além do elemento humano. A forma,
como elemento integrador, pode ser uma peça-chave nesse trabalho investigativo. O entendimento sobre as
interações ambientais e sociais que configuram as paisagens contribui de forma importante para a gestão do
território, de modo que as alterações espaciais afetem minimamente o equilíbrio desses sistemas.
O Distrito Cárstico Vazante-Paracatu agrega vários tipos de paisagem, de grande beleza cênica. Esse
capítulo tem o objetivo de apresentá-las, sob o olhar não apenas descritivo, mas sobretudo interpretativo,
concebendo-as como uma expressão viva e dinâmica dos processos.

CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOGRÁFICO
Os limites do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu são definidos pela área do Grupo geológico Vazante na
bacia hidrográfica do Rio Paracatu. O Grupo Vazante é composto por rochas sedimentares com idades que variam
de 1,6 bilhão a 950 milhões de anos (Dardenne, 2000). A origem dessas rochas é relacionada a deposição de
sedimentos em ambiente marinho, gerando empilhamentos sedimentares sequenciais de diferentes composições
químicas e texturas. Assim, o Grupo Vazante pode ser individualizado em duas unidades geológicas (Machado e
da Silva, 2010). A primeira é formada especialmente por rochas pelíticas ou pelitos, compostas por sedimentos
terrígenos, ricos em minerais silicatados, como quartzo, feldspatos, micas e argilominerais. No Grupo Vazante,
são representados principalmente por filitos e siltitos.
Já a segunda unidade apresenta composição primária dominada pelos minerais carbonáticos, representados
principalmente pela calcita (CaCO3) e dolomita [CaMg(CO3)2], oriundos da deposição química a partir de soluções
aquosas em ambiente marinho. Esses elementos compõem as chamadas rochas carbonáticas, que, no Grupo Vazante,
são representadas por dolomitos, cujo constituinte principal é a dolomita, além de brechas dolomíticas. Estas últimas
são formadas por fragmentos angulosos interligados por uma massa de cimentação formada por material fino.
Nas classificações geológicas recentes (CPRM, 2013), uma pequena parte a norte do então Distrito Cárstico
Vazante-Paracatu apresenta ainda calcários representantes do Grupo Bambuí.
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Plano de Projeção UTM - Meridiano Central 45o W
Greenwich Fuso 23 - Zona K - Datum Horizontal SIRGAS 2000

Acervo Carste

Metadolomito laminado com nódulos de silexito do Grupo Vazante.
A rocha apresenta bandas dobradas e falhadas.
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Parede interna da Gruta Guardião Severino exibindo falha em
rochas carbonáticas do Grupo Vazante. A rocha apresenta
bandamento composicional evidenciado pela coloração cinza e
bege rosada de suas camadas.
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O Distrito Cárstico Vazante-Paracatu é dotado de importantes depósitos minerais, hospedados em rochas
do Grupo Vazante. A região detém o maior depósito de zinco conhecido em território nacional, com origem
relacionada a fluidos hidrotermais (aquecidos em profundidade) provenientes de eventos de movimentação da
crosta na chamada “Zona de Falha de Vazante”. Por meio do hidrotermalismo, fluidos com temperatura maior
que a da rocha de formação migram principalmente pelas falhas e fraturas, por vezes gerando mineralização de
chumbo e zinco, como na região de Vazante e Paracatu. A Falha de Vazante é uma estrutura geológica de direção
norte-sul, por meio da qual rochas pelíticas cavalgaram sobre os dolomitos na região (Pinho e Dardenne, 1994).
O tectonismo afetou de forma significativa o Grupo Vazante, promovendo empurrões e forte dobramento e
fraturamento das rochas. Essas movimentações da crosta associam-se ao evento conhecido como Brasiliano,
no qual ocorreu a colisão de vários megablocos continentais. O Grupo Vazante se insere em uma das faixas de
colisão desse contexto, a Faixa Brasília. Além das alterações estruturais, o contexto geotectônico da região
também submeteu as rochas a alterações minerais, sob condições de alta pressão e temperatura, gerando os
metadolomitos e metapelitos do Grupo Vazante.

Fotos: Acervo Carste

Metadolomito micrítico laminado de coloração
bege. Localmente, a laminação pode apresentar
formas sinuosas e irregulares, às vezes
interrompidas.

Metadolomito micrítico laminado de
coloração bege com lentes de silexito
de coloração marrom.
Metadolomito micrítico laminado de coloração bege com lentes
de silexito de coloração marrom.
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Rochas carbonáticas
Rochas não carbonáticas

Densidade

702 - 741
664 - 701

0 - 39,5

628 - 663

79,19 -

591 - 627

118,78

516 - 590

158,37
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39,60 -

Os diferentes tipos de rocha que ocorrem na região apresentam distintos graus de
resistência a ação dos agentes transformadores das paisagens, como a chuva. Por esse motivo,
as áreas sofrem níveis de desgaste diferentes ao longo do tempo. As rochas carbonáticas
oferecem menos resistência ao intemperismo do que as rochas pelíticas devido à composição
química, altamente solúvel. Por esse motivo, áreas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu com
ocorrência de rochas carbonáticas ocupam as partes mais rebaixadas da paisagem, enquanto
as áreas serranas são formadas por pelitos. Estes últimos ocupam cerca de 70% da área do
Distrito, que apresenta altitudes variando de 516 metros a 1.034 metros. As porções a norte
apresentam as maiores elevações dessa região.
A relação entre o tipo de rocha e a hidrografia também é evidente no Distrito Cárstico
Vazante-Paracatu. Nas áreas carbonáticas, a infiltração de águas no solo tende a ser maior
do que o escoamento devido à maior permeabilidade das rochas. Por isso, apresentam
menor densidade de drenagem superficial se comparadas às áreas pelíticas. Além da
drenagem superficial esparsa, as áreas carbonáticas reúnem alguns dos principais
cursos fluviais da região, como o Ribeirão da Areia, o Ribeirão da Aldeia e o Ribeirão
Santa Catarina. Outros fluem no contato entre essas duas variações litológicas
da área, como o Córrego São Sebastião. A maioria dessas drenagens apresenta
nascentes nas áreas não carbonáticas.
O clima do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu é marcado pelo aumento
de chuvas no verão, entre dezembro e fevereiro, com precipitação média
de 1.318,4 milímetros (INMET, 2015). Nesse período, as temperaturas
são elevadas, com média de 24°C. Já no outono e no inverno, há uma
queda acentuada na temperatura e na precipitação, com média de
19°C no inverno. A variação anual na temperatura da região é de 17°C,
considerando as máximas e as mínimas.

COMPARTIMENTOS DA PAISAGEM

Densidade de drenagem (km/km²)

A combinação de diferentes elementos naturais possibilitou o
reconhecimento de quatro compartimentos principais da paisagem
na área do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu. São eles: planaltos não
carbonáticos, planície com formas cársticas, planaltos cársticos e
depressões cársticas interplanálticas.
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39,59
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39,60 -079,18
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Compartimentos da paisagem no Distrito Cárstico Vazante-Paracatu

Área (hectares)

73,4%

284.499 ha

Altitude (metros)

1034 m
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517 m

24,9%

89.462 ha

1,5%

2,8%

10.857 ha

5.682 ha

885 m

891 m

516 m

546 m

870 m

631 m
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Planaltos não carbonáticos
Representam o tipo de paisagem mais observado ao longo do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu,
especialmente em suas bordas leste e oeste. Por serem formadas por filitos e siltitos, rochas mais resistentes
às alterações intempéricas, essas paisagens ocupam as partes mais altas da região, com altitudes superiores
a mil metros. Também sustentam as principais serras locais, como a Serra do Garrote, a Serra das Araras, a
Serra do Canto e a Serra da Aldeia. Essas elevações se destacam na paisagem local por apresentarem fortes
desníveis e topos alinhados e aguçados, influenciados pela estruturação geológica da região. São, portanto,
mais compridas do que largas.
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No entanto, os planaltos não carbonáticos não são moldados apenas por serras. Este conjunto de terras altas
que se estende de Lagamar a Unaí engloba ainda inúmeros morros com topos abaulados, além da Chapada do
Catingueiro, na porção noroeste de Unaí. Formada por uma grande extensão de terras com topo essencialmente
aplainado, tal chapada representa uma das principais áreas de produção agrícola do município.
Com exceção das áreas de chapada, as paisagens desse compartimento são intensamente entrecortadas por
canais pelos quais escoam as águas da chuva, de modo concentrado, o que lhes confere um aspecto dissecado.
Essa característica ressalta o papel da água da chuva como importante agente de esculturação do relevo nas
altas superfícies não carbonáticas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu. Essa forte intensidade de canais está
associada a elevadas declividades das encostas, que podem favorecer processos erosivos com a retirada da

Marcelo Andrê

cobertura vegeta.

Parte da Serra do Garrote, em Lagamar, entrecortada
por canais de escoamento de água na superfície.
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A cobertura vegetal dessas paisagens é formada especialmente por campos, com predomínio de vegetação
rasteira, de porte herbáceo, e menor ocorrência de arbustos e árvores. Nas partes mais elevadas, os solos são
rasos, predominando o tipo dos neossolos litólicos, com presença frequente de cascalhos e fragmentos de
rocha. Por esse motivo, essas áreas apresentam poucas alternativas de uso, contribuindo para que permaneçam
preservadas, em sua maior parte. Importante mencionar que os principais canais de drenagem que cortam
essas paisagens são marcados por vegetações florestais.
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Marcelo Andrê

Diferenças entre a vegetação de campo, na parte alta
da encosta, com presença de canais de escoamento, e a
vegetação florestal, na parte baixa do relevo,
onde se localiza o Ribeirão Areia

Encosta dissecada interligando a Chapada do
Catingueiro ao vale do Ribeirão Areia.

À esquerda, a Chapada do Catingueiro, marcada por atividades agrícolas.
À direita, mar de morros dissecados, característicos do planalto não carbonático.
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Planícies com formas cársticas
As planícies representam grandes extensões de terras planas ou suavemente onduladas, onde ocorre a
acumulação de sedimentos vindos das partes mais elevadas, em geral transportados e depositados pelos rios.
Ocupam as porções mais baixas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, com altitudes inferiores a 600 metros.
Essas paisagens estão presentes em toda a extensão do Distrito Cárstico, abrigando os principais vales fluviais
da região, dentre eles o Ribeirão Santa Catarina, em Vazante, e o Ribeirão da Aldeia, em Paracatu.
No Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, a monótona paisagem das planícies é quebrada pela presença
de morros-testemunho, onde afloram dolomitos do Grupo Vazante. Essas formas residuais se mantiveram
preservadas em relação ao entorno, que foi arrasado por processos erosivos e químicos. Funcionam, portanto,
como ilhas elevadas em meio às vastas áreas planas.
Os morros residuais de dolomito da região de Vazante, Paracatu e Unaí representam um tipo de forma cárstica,
conhecida como mogote. Este termo espanhol tem origem no oeste de Cuba, onde grande número de morros
residuais atinge até 300 metros acima das áreas planas circundantes, no planalto de Pinar del Rio (Fairbridge, 1968).
Há, entretanto, outras terminologias para designar feições cársticas residuais, como cones e torres (Day, 2004).
Os mogotes do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu apresentam formas diferenciadas. Quando assimétricos,
podem refletir a influência das estruturas geológicas, já que alguns ocorrem alinhados na paisagem. Outras
vezes, suas superfícies são bastante elevadas, marcadas por múltiplos picos, formando conjuntos ainda não
isolados totalmente nas planícies. Esse contexto é mais comum na região de Paracatu. Em outros casos,
como na região de Vazante, apresentam baixa elevação, formato circular e ocorrência dispersa na planície.
As características dos mogotes indicam, em muitos casos, o grau de evolução das paisagens. Quanto mais
isolados nas planícies, mais intensos foram os processos de arrasamento das superfícies. Mais de 130 mogotes
foram mapeados ao longo das planícies de Vazante, Paracatu e Unaí.
A recarga hídrica é apontada como um dos fatores responsáveis pela formação de áreas cársticas planas com
morros isolados. São dois os tipos principais de recarga: alogênica e autogênica. No primeiro caso, a drenagem é oriunda
de rochas não carbonáticas, diferentemente do segundo. Rios alogênicos são mais favoráveis ao desenvolvimento dos
processos cársticos, já que apresentam águas mais agressivas quimicamente pelo baixo índice de saturação. No
Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, os rios que atravessam as planícies com formas cársticas são provenientes dos
planaltos não carbonáticos do entorno, apresentando, portanto, recarga alogênica.
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Mogotes assimétricos
em Paracatu.

Conjunto de mogotes
em Paracatu.

Paisagem com mogotes
isolados em Vazante.

Marcelo Andrê

Modelo simplificado de
evolução dos mogotes em áreas cársticas

Planície com mogotes em Paracatu, bordeada pelos
planaltos não carbonáticos no segundo plano, de onde
provêm os rios que atravessam essa superfície.

Paisagem típica do compartimento das planícies
com formas cársticas residuais.
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A paisagem das planícies no Distrito Cárstico Vazante-Paracatu apresenta outras formas cársticas
além dos mogotes. Mais de 400 dolinas foram mapeadas nesse compartimento. Essas depressões também
apresentam formatos variados na região, predominando aquelas originadas pela dissolução da rocha, com
arranjos suavizados. Na região centro-norte de Paracatu, as dolinas estão mais concentradas e, muitas vezes,
se encontram preenchidas por água, formando lagos que se destacam na paisagem. A área urbana de Vazante
apresenta histórico de dolinamentos por abatimento e subsidência, que podem estar associados às alterações
antrópicas do entorno (Bittencourt e Reis Neto, 2012). Algumas partes da cidade foram interditadas para
ocupação devido ao risco de dolinamentos.
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Acervo Carste

Marcelo Andrê

Exemplos de dolinas no Distrito Cárstico
Vazante-Paracatu.
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Paredão de entrada de uma caverna na região do Morro Agudo, em Paracatu.

Afloramento próximo a mogote na
região da Guariroba, em Vazante.
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Os mogotes que compõem as planícies da região também abrigam uma série de formas cársticas, como
paredões, lapiás, além das cavernas. Os depósitos de tálus, que não são exclusivos das áreas cársticas, também
exibem presença marcante nesses morros residuais, por vezes, em toda sua base.
Sobre o uso dessas paisagens no Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, a topografia plana e a baixa densidade
de drenagem favorecem a ocupação humana nas planícies, onde são estabelecidas atividades agrícolas, pecuária,
além do cultivo de eucalipto. Outra atividade marcante nessas áreas é a mineração, desenvolvida tanto em
Vazante como em Paracatu. Além das atividades econômicas, esse compartimento conforma a área urbana da
sede municipal de Vazante, em meio aos mogotes, e toda a biodiversidade associada a esses ambientes, que
muitas vezes funcionam como abrigo das espécies da fauna e da flora locais.

Marcelo Andrê

Áreas de cultivo agrícola na planície na
porção sul de Vazante.

Mineração próximo a mogotes em Paracatu. A planície circundante
apresenta cultivos agrícolas, além de lagoas cársticas.
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Marcelo Andrê

Carste urbano de Vazante, na sede municipal.
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Planaltos cársticos
Com localização restrita à parte norte do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, os planaltos cársticos
representam uma paisagem de destaque na região, atingindo até 800 metros de altitude. Ocorrem limitados
pelos planaltos não carbonáticos a oeste, e pelas planícies com formas cársticas a leste, sendo sustentados
por dolomitos do Grupo Vazante.
A principal característica dessa paisagem é o caráter alinhado do relevo na direção norte-sul. Diferentemente
dos mogotes, os planaltos cársticos apresentam relevo acidentado, com topo em crista e bordas escarpadas.
Suas formas foram diretamente condicionadas pelas estruturas geológicas da região, que influenciaram no
alinhamento dos topos serranos. Essas paisagens se manifestam, por exemplo, na Serra do Sabão e na Serra
do Cafundó, em Paracatu.
A recarga autogênica desse compartimento é um fator favorável à manutenção dessas terras em altitudes
elevadas em relação ao entorno. As bordas dos planaltos cársticos são marcadas por canais de escoamento de
águas da chuva, com traçado reto, que interligam as linhas de cumeada à base das encostas abruptas.
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Vistas diferenciadas para a Serra do Sabão, representante
do compartimento dos planaltos cársticos.
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Depressões cársticas interplanálticas
Em meio aos planaltos não carbonáticos do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu ocorrem terrenos deprimidos de
composição carbonática, chamados de depressões cársticas interplanálticas. Essas regiões apresentam paisagem atípica
do entono, caracterizado por superfícies pelíticas inclinadas e intensamente recortadas por canais de escoamento de
águas. São formadas por colinas arredondadas, de baixa altitude, onde calcários do Grupo Vazante (Membro Sumidouro)
ocorrem desnudos, principalmente nos sopés das encostas e em dolinas. Em alguns casos, os topos dessas colinas são
formados por pelitos, oferecendo maior resistência à erosão. Embora não apresente características típicas de paisagens
cársticas, já que a cobertura por solos é superior à área aflorante, este compartimento guarda importantes elementos
cársticos; dentre eles, algumas das mais espetaculares cavernas da região.
O comportamento dos rios é uma das características mais importantes dessas paisagens. Quando descem dos
planaltos não carbonáticos e adentram nas depressões, os rios formam sumidouros e ressurgências típicos das áreas
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Vale do Ribeirão Areia, bordeado pelos
planaltos não carbonáticos.

Afloramentos de calcário em dolina,
marcando entrada de caverna. As pastagens
ocorrem na parte superior das colinas.

Marcelo Andrê

Depressão interplanáltica
em Lagamar limitada por
terrenos dissecados não
carbonáticos. Dolinas são
marcantes, assim como o
uso por pastagem.

cársticas. No Vale do Ribeirão Areia, em Unaí, a depressão abriga um extraordinário sistema cárstico no noroeste
mineiro, com interligação de uma vasta rede de condutos subterrâneos. Em Lagamar, a depressão também apresenta
ressurgências e sumidouros associados a cavernas, ativos especialmente na estação chuvosa. Nesse compartimento
também é registrado o maior número de dolinas por área, ou seja, a maior densidade de dolinas. A dinâmica hidrológica
mais ativa dessas regiões pode ser atribuída às pequenas distâncias percorridas pelos rios alogênicos até adentrarem
nas áreas carbonáticas, já que estão em contato direto com os pelitos, inclusive no topo das colinas, o que contribui
para a maior agressividade química do fluxo de águas circulante no carste.
As colinas em formato de meia laranja são cobertas por florestas que perdem parcialmente suas folhas nas
épocas mais frias e secas do ano. Representam, portanto, um oásis verde nos planaltos cinzas do entorno. As
pastagens são frequentes nas áreas com ausência de afloramentos rochosos e representam o principal uso dessas
terras, associadas a propriedades rurais.

REVELANDO IMPORTÂNCIAS, RECOMENDANDO REFÚGIOS

73

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A diversidade das paisagens no Distrito Cárstico Vazante-Paracatu tem uma relação direta com
o tipo de rocha a partir do qual elas são desenvolvidas. As áreas com formas cársticas ocorrem
confinadas em lentes de dolomitos e calcários do Grupo Vazante e circundadas por terrenos não
carbonáticos, com formação guiada pela erosão dos rios. Esse arranjo configura um cenário
importante para a formação do carste local, já que possibilita a recarga alogênica nas terras
cársticas, com maior potencial para a dissolução química das rochas, potencializando os processos.
Embora não ocupem as maiores áreas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, as paisagens
cársticas exibem importantes características, como os típicos mogotes, de grande beleza cênica e
importância ecológica, em meio às vastas planícies, além das dolinas e fluxos hídricos que surgem
e desaparecem através dos condutos subterrâneos.
O uso intenso das terras cársticas nessa região, por meio de plantios diversos, criação de
animais, loteamentos urbanos e atividades de mineração, deve ser tratado com atenção e cuidado
para que a dinâmica das paisagens cársticas e não cársticas locais não seja interrompida.
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A

s paisagens cársticas guardam em suas profundezas um misterioso mundo subterrâneo,
formado por inúmeras redes de condutos, com origem na lenta e gradual expansão dos
planos da rocha pela água. Esses espaços, com o tempo, são abandonados pelo fluxo hídrico,
resultando em vazios por vezes labirínticos. A evolução do relevo em superfície, por meio da
denudação e do rebaixamento natural, expõe entradas para esse ambiente, permitindo que
esse universo, antes desconhecido, possa ser explorado pelo homem. Embora a conexão
hídrica e sedimentar entre os ambientes superficiais e subterrâneos independa da exposição das entradas em
superfície, a exploração humana necessita desse processo. Apenas quando acessíveis ao ser humano, os vazios
subterrâneos são chamados de cavernas.
As entradas das cavernas são um convite fascinante àqueles que se interessam em desvendá-las.
Essa exploração é capaz de revelar ambientes mágicos, incapazes de serem formados em superfície, já que
dependem de condições ambientais específicas, associadas ao confinamento. As formações encontradas no
meio subterrâneo guardam preciosas informações sobre o desenvolvimento desses ambientes e até mesmo
sobre as mudanças ocorridas em superfície.
Este capítulo tem o objetivo de apresentar um pouco sobre o fantástico mundo subterrâneo do Distrito
Cárstico Vazante-Paracatu, revelando as características das cavernas da região e a história dessas descobertas,
realizadas por pessoas e instituições que deixaram sua contribuição para o conhecimento do patrimônio
espeleológico dessa área.

BREVE HISTÓRICO SOBRE O REGISTRO DAS CAVERNAS
Os relatos mais antigos sobre as cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu são encontrados na obra

As Grutas de Minas Gerais, publicada pelo IBGE em 1939, que representa um importante registro histórico sobre
a espeleologia da área. Na época, a divisão territorial da região era diferenciada: Guarda-Mor e Unaí eram vilas
pertencentes ao município de Paracatu, e a Fazenda de Vazantes – onde Vazante teve origem – pertencia ao
distrito da Vila de Guarda-Mor.
Há 52 registros de cavernas no antigo limite do município de Paracatu, incluindo descrições, relatos e
alguns croquis de localização. Algumas mantêm o mesmo nome nos dias atuais, como a Lapa Nova e as Lapas
do Tamboril. Outras, com nomes diferenciados, são facilmente reconhecidas a partir das descrições. Para um
outro grupo, entretanto, não foi possível realizar a correspondência com o registro espeleológico atual. Grande
destaque é dado à Lapa Nova, dita como uma das mais belas situadas na região. Segue interessante relato do
Sr. Benevides Cardoso Coutinho, em artigo publicado no jornal Estado de Minas, no dia 6 julho de 1935:
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“[...] Ao centro, uma estalagmite – com um esforçosinho da imaginação
– apresentava-nos Santo Antônio de Pádua, com o menino Jesus num dos
braços, a cujos pés o povo atirava esmolas e rezava.
A gruta inteira parecia um templo. As estalactites e estalagmites que,
encontrando-se, ainda não formavam colunas, soavam como sinos de
bronze, ao menor toque, ao esbarrarmos nelas nossos pés.
No solo, rendilhado de concreções calcáreas, caprichosamente dispostas
pelo acaso, havia poços de água gélida molhando, muitas vezes, os pés aos
que caminhavam descuidados, mirando as abóbadas.
Cada fenda, que mal comportaria um homem a rôjo, era entrada para
novo salão e, nos compartimentos internos, quantas vezes não subíamos
distraídos, por degraus disfarçados, indo ter em repartições superiores,
onde um furo no teto nos deixava contemplar o céu azul! [...]” (IBGE, 1939).
A obra também faz menção às Lapas de Bom Sucesso, na fazenda de mesmo nome, à Gruta do Brocotó, à Lapa
da Lagoa Rica e à Gruta do Tamanduá. A Lapa de Morro Agudo, embora mencionada, é descrita como uma pequena
caverna, o que se difere das características conhecidas hoje em dia para a caverna de mesmo nome. A Lapa da
Pampalona, atualmente denominada como Lapa Velha, é situada pela obra na Fazenda das Vazantes, junto à Capela
de Nossa Senhora da Lapa, onde todos os anos, a 3 de maio, se realiza uma concorrida romaria. Sobre essa caverna,
é apresentada a narração do professor Olímpio Gonzaga, historiador paracatuense, quando da romaria de 1926:
“[...] fiquei conhecendo a lapa da Pampalona, tão falada, e que é um
cubículo sem importância alguma, nada parecendo com santo a pedra
que é adorada, aliás, tendo ao lado outra imagem bem vestida e de boa
aparência” (IBGE, 1939).
A descrição também apresenta os rumores da comunicação interna entre a Lapa da Pampalona e a Lapa
Nova, embora sem comprovação.
Outras duas cavernas, embora situadas fora dos limites do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, apresentam grande
destaque nas descrições de IBGE (1939). Uma delas é a Lapa do Gentio, que era utilizada como abrigo para índios de
“grande selvageria”, antropófagos, que atacavam caravanas que se dirigiam à romaria do Boqueirão, no Rio Preto, e
também de outros lugares. A outra caverna de destaque é a Lapa do Tamboril, descrita como “uma das cavernas mais
interessantes do município”. Há um interessante relato do professor Olímpio Gonzaga sobre essa gruta:
“Quando professor no distrito de Rio Preto (hoje Unaí), em 1908, ofereceu-me o
ensejo de visitar a lapa da fazenda do Tamboril, a mais bonita e a maior.
Tive ocasião de andar mais de um quilômetro no seu interior, admirando belezas
naturais raramente vistas pelo homem, porque esta lapa serve de morada e de
antro às onças e outras feras, sendo mesmo perigoso para o visitante ser atacado.
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As paredes desta lapa são revestidas de estalagmites em forma de cachos de uvas,
altares, santos e colunas artísticas bem enfeitadas. Águas nitrosas e salobras com
gosto de salitre encontram-se em bacias naturais ou em tanques, aqui e ali, nos
amplos e vários salões, alguns com mais de vinte metros de altura.
Bem no interior da caverna nota-se, em plano inclinado, um despenhadeiro
envolto na escuridão, parecendo prolongar-se por vários quilômetros pelo
interior da terra. As pedras que são jogadas neste abismo insondável parecem
ir rolando indefinidamente.
Aí, à beira deste abismo situado no interior da lapa, eu e cerca de mais vinte
pessoas, todos armados e com luzes na mão, deparamos com as ossadas de
vários animais que foram naquele local devorados pelas feras.
Causou-nos tal impressão esse encontro que deixamos de visitar outros
salões e galerias que se prolongavam em direções diversas, pela direita e pela
esquerda, sendo que, em linha reta, era impossível prosseguir, penetrando as
profundezas daquele abismo, que me deu uma ideia, uma impressão exata, da
concepção, que Dante procurou descrever, das cavernas do Inferno, a morada
do Averno” (IBGE, 1939).

Croqui da região onde se encontra a Lapa do Tamboril, em Unaí/MG
(antigo município de Paracatu, distrito de Unaí). Fonte: IBGE (1939)
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Alguns dos registros de cavernas do antigo limite do município de Paracatu foram reunidos no Quadro ao lado,
com exceção daquelas situadas fora dos limites do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, conforme sugerido pelas
descrições. É provável que várias dessas cavernas se situem fora dos limites do Distrito Cárstico de estudo
em função da grande abrangência do antigo município de Paracatu. As indicações de correspondências entre
essas cavernas e aquelas conhecidas na região representam uma difícil tarefa devido às poucas referências de
localização, muitas vezes vinculadas a antigos proprietários de terras.
Até o mês de janeiro de 2014, 92 cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu estavam registradas em
listas oficiais, sendo 25 no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) e 67 na Sociedade
Brasileira de Espeleologia (SBE). A maior contribuição para o cadastro espeleológico da região até então foi
dada pelo Espeleo Grupo de Brasília (EGB). Atuando desde os idos de 2000 nessa área, o EGB foi responsável
por importantes achados nos municípios de Unaí e Paracatu, que somam 21 ocorrências na SBE, prosseguindo
com suas explorações na região até hoje. O Grupo Bambuí atuou especialmente em Vazante, e também Paracatu,
cadastrando dez cavernas neste banco de dados. Luiz Fernando de Mello Montano foi um geólogo também atuante
na espeleologia de Unaí e Paracatu, cadastrando sete cavernas importantes da região. O Grupo Espeleológico
da Geologia da Universidade de Brasília (GREGEO-UnB) atuou especialmente no cadastro de cavernas do Vale do
Ribeirão Areia, em Unaí. A Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE) e a União Paulista de Espeleologia (UPE)
atuaram em Vazante, cadastrando, cada uma, duas cavernas na SBE. Pierre Joseph Laurent, espeleólogo francês,
cadastrou uma caverna na parte sul de Vazante, em região até então pouco explorada.
Cabe ressaltar que consultas recentes no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE)
apontaram a existência de 18 cavernas não contempladas inicialmente no estudo, com origem de cadastro
atribuída a um documento encaminhado em 2015 ao CECAV pelo Grupo Espeleológico Excursionista de Vazante
(GEEV). Algumas delas podem corresponder a cavernas cadastradas posteriormente pela Carste Ciência e Meio
Ambiente. durante a prospecção em 2014. A Gruta do Córrego, por exemplo, se localiza muito próxima à VT-0001;
a Gruta Deusinha, à VT-0005; a Gruta do Bode, à VT-0006; e a Gruta do Retorno, à VT-0018.

GRUPOS E INSTITUIÇÕES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O CADASTRO DE CAVERNAS DA REGIÃO
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Relação de cavernas descritas na obra As Grutas de Minas Gerais no
antigo limite do município de Paracatu.
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Um dos objetivos do trabalho que deu origem a esta publicação foi a validação e a uniformização dos
registros espeleológicos realizados até então na área de estudo, além da realização de novos cadastros. A
conferência em campo confirmou a existência de 61 dessas cavernas (66%) e realizou a correção de coordenadas,
a identificação com placas e fitas nas entradas, a caracterização básica e os registros fotográficos. Outros 10%
do número total de cavernas conhecidas até o momento (nove cavernas) foram validados a partir de consultas
a relatórios técnicos disponíveis no Sistema Integrado de Informação Ambiental (SIAM), já que o acesso a
algumas propriedades não foi autorizado. O trabalho realizado identificou ainda que cinco cavernas estavam
cadastradas em ambos os bancos de dados, implicando duplicidade. Essa inconformidade também foi ajustada.
As cavernas não encontradas durante os trabalhos em campo somam 17 registros (18%) e possivelmente
apresentam erros de coordenadas nos registros oficiais. A ausência de outras informações de referência, além
de coordenadas e nome, dificultou a validação dessas cavernas.

Resultado do trabalho realizado pela Carste Ciência e Meio Ambiente a partir de dados do CECAV e da SBE para a área de estudo

Com o objetivo de cadastrar novas cavernas no Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, equipes da Carste
Ciência e Meio Ambiente percorreram mais de 12 mil quilômetros na região durante 124 dias de trabalhos.
Devido às grandes dimensões do Distrito Cárstico, com área pouco superior a 400 mil hectares, as buscas foram
focadas, de modo especial, nas consultas à comunidade local, priorizando o registro de cavernas já conhecidas
pelos moradores, que ofereceram valiosa contribuição para o incremento deste patrimônio espeleológico. A
exploração em campo de áreas promissoras também foi realizada onde o acesso das equipes foi permitido. Esse
trabalho resultou no cadastro de 108 novas cavernas. Em conjunto com aquelas anteriormente cadastradas e
validadas, temos, então, um total de 181 cavernas para o Distrito Cárstico Vazante-Paracatu.
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Fotos: Acervo Carste

Apoio dos moradores locais na indicação de cavernas
conhecidas, mas ausentes dos cadastros oficiais.

CECAV
20

Outros
3

SBE
50

Carste
108

Origem dos cadastros espeleológicos no banco de dados do
Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
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Cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
Nome
CNC SBE
Município
Fonte
Referência
UTM E*
UTM N*
Altitude (m) Projeção
Área (m2)
Desnível (m)
								 horizontal (m)			
								
Abismo Buraco do Mato Seco
MG-1103
UNAÍ
SBE
EGB
298387
8135862
663
69,8
S/D**
38,7
Abrigo da Invernada
MG-1877
UNAÍ
SBE
LUIZ FERNANDO MONTANO
302379
8132109
594
54,6
191,2
2,7
Abrigo Porções
MG-1876
PARACATU
SBE
LUIZ FERNANDO MONTANO
290259
8149063
733
8,2
41,6
1,5
Caverna (P-4)
VAZANTE
CECAV
Carste (2012)
308235
8017687
692
167,9
397,4
34,7
Caverna Mata dos Paulistas I
MG-1099
VAZANTE
SBE
UPE
304254
8015465
678
174,1
S/D**
S/D**
Caverna Mata dos Paulistas II
MG-1072
VAZANTE
SBE
UPE
304330
8015515
656
172,5
S/D**
15,1
Cavidade 1 (P-45)
VAZANTE
CECAV
Carste (2012)
308230
8017634
690
27,4
26,4
1,4
Cavidade 3 (V-02)
VAZANTE
CECAV
Carste (2012)
306574
8016966
712
37,4
37,7
24,2
Cavidade 4 (V-01)
VAZANTE
CECAV
Carste (2012)
306499
8017010
704
16,6
15,0
5,5
Cavidade 5 (P-34)
VAZANTE
CECAV
Carste (2012)
306975
8015652
685
975,3
879,0
63,3
Falsa Lapa do Pereiro			
CARSTE
296781
8135942
640
7,6
S/D**
S/D**
Falsa Paulista
UNAÍ
CARSTE
279035
8183611
764
25,0
28,0
4,0
Furna do Paiadão
MG-1127
UNAÍ
SBE
EGB
299195
8135611
634
119,0
219,0
17,0
Gruta Abrigo da Escarpa
VAZANTE
CECAV
Brandt (2009)
307694
8016869
740
51,0
279,0
7,0
Gruta Bart Cave
MG-1625
UNAÍ
SBE
GREGEO
279228
8183960
656
1070,0
S/D**
S/D**
Gruta Buraco do Pasto da Pipa
MG-1117
UNAÍ
SBE
EGB
299151
8136037
688
100,0
794,0
21,0
Gruta da Dolina Norte
MG-1182
UNAÍ
SBE
EGB
259478
8205727
670
54,0
S/D**
6,7
Gruta da Dolina Sul
MG-1181
UNAÍ
SBE
EGB
259488
8205715
670
28,6
S/D**
5,0
Gruta da Escarpa		
VAZANTE
CECAV
Brandt (2009)
307911
8016928
707
63,0
395,0
30,0
Gruta da Fazenda Tamanduá
MG-1113
PARACATU
SBE
EGB
311655
8070467
660
111,0
231,0
12,0
Gruta da Gameleira
VAZANTE
CECAV
299387
8010214
674
299,6
1526,1
47,8
Gruta da Guariroba
MG-0466
VAZANTE
SBE
P. J. LAURENT
294928
7999765
673
135,0
420,0
30,0
Gruta da Partecal I
VAZANTE
CECAV
SSMA (2011)
303146
8015368
755
210,0
S/D**
S/D**
Gruta da Partecal II
VAZANTE
CECAV
SSMA (2011)
301774
8014592
720
10,0
S/D**
S/D**
Gruta das Urtigas
VAZANTE
CECAV
Brandt (2009)
308216
8017635
688
345,0
5838,0
30,0
Gruta Deus me Livre
MG-1626
UNAÍ
SBE
GREGEO
280029
8182931
808
162,0
S/D**
12,6
Gruta do Bambu
VAZANTE
CECAV
302174
8015616
681
202,0
575,0
6,0
Gruta do Facão			
SSMA
SSMA (2011)
302867
8015948
671
22,0
S/D**
S/D**
Gruta do Rio Areia
MG-1064
UNAÍ
SBE
GREGEO
279597
8183908
814
7527,0
S/D**
134,0
Gruta do Saco Danta
MG-1128
PARACATU
SBE
EGB
295559
8123310
666
224,0
4162,0
44,0
Gruta Dois Troncos
MG-1873
PARACATU
SBE
LUIZ FERNANDO MONTANO
308692
8115898
590
108,8
159,8
15,4
Gruta dos Urubus
VAZANTE
CECAV
Brandt (2009)
307779
8016580
672
57,0
155,0
12,0
Gruta Edésio
PARACATU
CARSTE
304178
8125865
601
129,0
514,0
6,0
Gruta Fenda Oeste
MG-1875
PARACATU
SBE
LUIZ FERNANDO MONTANO
290248
8149067
730
124,0
405,0
29,0
Gruta Fendinha
MG-1073
UNAÍ
SBE
GREGEO
279764
8183639
818
342,0
4096,0
31,0
Gruta Sr. Antônio Andrade
VAZANTE
CECAV
299656
8007326
0
314,0
1142,0
30,2
Gruta Lapa da Fenda 2
MG-1129
PARACATU
SBE
EGB
307649
8105195
667
25,0
37,0
3,0
Gruta Lapa D’água
MG-1107
UNAÍ
SBE
EGB
296118
8138191
631
157,0
834,0
11,0
Gruta Lapa do Brocotó
MG-1133
PARACATU
SBE
EGB
308223
8083829
656
65,0
76,0
1,5
Gruta Lapa do Brocotó 2
MG-1136
PARACATU
SBE
EGB
308210
8083811
665
53,7
S/D**
0,8
Gruta Lapa do Morro Agudo
MG-1134
PARACATU
SBE
EGB
308005
8062566
654
220,5
S/D**
63,6
Gruta Lapa do Poço do Caixote
MG-1119
UNAÍ
SBE
EGB
295809
8138938
642
104,0
413,0
9,0
Gruta Lapa Pereiro
MG-1108
UNAÍ
SBE
EGB
297011
8135963
662
82,9
S/D**
2,0
Gruta Lapa Santa Fé
MG-1111
PARACATU
SBE
EGB
297334
8133612
659
83,1
S/D**
20,0
Gruta Lapa Santa Fé 2
MG-1110
PARACATU
SBE
EGB
297661
8135482
847
126,6
523,1
25,5
Gruta Lapinha da Cava
MG-1130
PARACATU
SBE
EGB
297200
8132533
672
30,0
S/D**
1,5
Gruta Menina
MG-1872
UNAÍ
SBE
LUIZ FERNANDO MONTANO
299157
8137674
663
70,0
424,0
14,0
Gruta Não Cadastrada
VAZANTE
CECAV
Brandt (2009)
307175
8017537
713
17,0
27,0
4,0
Gruta Não Cadastrada I			
SSMA
SSMA (2011)
302253
8015743
691
17,0
27,0
4,0
Gruta Não Cadastrada II
VAZANTE
CECAV
SSMA (2011)
303063
8015378
771
35,0
S/D**
S/D**
Gruta Nossa
MG-1624
UNAÍ
SBE
GREGEO
279283
8184484
847
283,9
S/D**
27,8
Gruta Paulista
MG-1062
UNAÍ
SBE
GREGEO
279124
8183620
759
676,0
S/D**
36,0
Gruta Santa Clara
MG-1871
PARACATU
SBE
LUIZ FERNANDO MONTANO
302652
8123989
626
82,9
170,8
17,7
Gruta Sheila Molhada
UNAÍ
GREGEO
FURUHASHI et al. (2005)
278362
8184942
789
150,0
S/D**
0,0
Gruta Sumidouro do Brocotó
MG-1138
PARACATU
SBE
EGB
308367
8083929
665
70,3
S/D**
8,6
Gruta Tromba D’água
MG-1874
UNAÍ
SBE
LUIZ FERNANDO MONTANO
299157
8135137
631
295,2
1339,3
33,3
Lapa Bom Sucesso
MG-1126
PARACATU
SBE
EGB
307661
8105120
613
540,0
S/D**
78,6
Lapa Cocal/VT-0112
MG-1125
PARACATU
SBE
EGB
299837
8123648
643
52,0
S/D**
2,0
Lapa da Deuza
MG-0124
VAZANTE
SBE
SEE
298144
8010447
685
1564,0
S/D**
54,0
Lapa da Lagoa Rica
MG-0207
PARACATU
SBE
GRUPO BAMBUÍ
309593
8102972
679
490,0
S/D**
33,5
Lapa de Santo Antônio
PARACATU
CARSTE
306421
8105445
581
142,0
1681,0
21,0
Lapa do Boi
MG-1151
VAZANTE
SBE
297320
8001080
645
11,4
41,3
4,4
Lapa do Tamboril I
MG-1144
VAZANTE
SBE
GRUPO BAMBUÍ
299137
8000451
664
17,3
70,1
6,5
Lapa do Tamboril II (VT-0179)
MG-1145
VAZANTE
SBE
GRUPO BAMBUÍ
299224
8000471
651
60,9
154,7
21,1
Lapa do Tamboril III (VT-0175)
MG-1146
VAZANTE
SBE
GRUPO BAMBUÍ
299340
8000322
670
8,5
5,9
1,4
Lapa do Tamboril IV (VT-0176)
MG-1147
VAZANTE
SBE
GRUPO BAMBUÍ
299355
8000289
683
10,0
53,1
2,1
Lapa do Tamboril V (VT-0178)
MG-1148
VAZANTE
SBE
GRUPO BAMBUÍ
299344
8000266
678
9,4
20,8
1,9
Lapa do Tamboril VI (VT-0177)
MG-1149
VAZANTE
SBE
GRUPO BAMBUÍ
299375
8000272
691
30,5
153,2
2,1
Lapa do Marimbondo
MG-1150
VAZANTE
SBE
GRUPO BAMBUÍ
297110
8000787		
S/D**
S/D**
S/D**
Lapa Nova
MG-0285
VAZANTE
SBE
SEE
299805
8010694
703
4550,0
S/D**
34,0
Lapa Nova II
VAZANTE
CECAV
299722
8010602
696
421,6
S/D**
20,0
Lapa Sapezal
MG-1349
UNAÍ
SBE
EGB
298208
8141524
687
93,0
S/D**
12,0
Lapa Velha
MG-0421
VAZANTE
SBE
GRUPO BAMBUÍ
297985
8011050
687
99,5
29,4
296,8
Oca dos Morcegos (P-53)
MG-1367
VAZANTE
SBE
GRUPO BAMBUÍ
307666
8016378		
S/D**
S/D**
S/D**
Sumidouro da Gameleira (P-56)
VAZANTE
CECAV
Carste (2012)
307714
8016432
678
256,4
S/D**
30,9
Sumidouro da Vaca Morta
VAZANTE
CECAV
Brandt (2009)
306446
8016811
687
16,0
5,0
3,0
VT-0001
VAZANTE
CARSTE
296566
7996030
692
343,0
2010,0
17,0
Gruta Guardião Severino
VAZANTE
CECAV
299991
8010131
646
69,0
223,0
30,7
VT-0003
LAGAMAR
CARSTE
296587
7996035
683
46,7
83,5
6,6
VT-0004
VAZANTE
CARSTE
313880
8039586
601
218,5
422,1
10,9
VT-0005
VAZANTE
CARSTE
298596
8008060
662
225,2
1048,3
30,9
VT-0006
VAZANTE
CARSTE
313515
8039232
619
211,0
601,7
15,5
VT-0007
VAZANTE
CARSTE
303207
7986689
645
183,3
755,4
15,9
VT-0008
VAZANTE
CARSTE
309303
8037064
624
210,0
716,0
13,0
VT-0009
VAZANTE
CARSTE
302950
7985762
761
876,0
3756,0
34,0
VT-0010
VAZANTE
CARSTE
317043
8034367
599
109,0
258,0
12,0
VT-0012
VAZANTE
CARSTE
317033
8034583
599
133,1
228,0
14,5
VT-0014
VAZANTE
CARSTE
316980
8034497
608
225,0
811,0
22,0
VT-0016
VAZANTE
CARSTE
316971
8034554
624
64,0
287,0
20,0
VT-0018
VAZANTE
CARSTE
315512
8034666
632
129,0
363,0
22,0
VT-0035
UNAÍ
CARSTE
297135
8153603
665
167,1
598,0
6,3
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Volume
(m3)
S/D**
554
145
1260
S/D**
S/D**
253
81
26
2002
S/D**
49
480
864
S/D**
3550
S/D**
S/D**
872
337
5529
2710
S/D**
S/D**
23467
S/D**
3027
S/D**
S/D**
17160
438
488
908
962
21010
4194
46
2290
177
S/D**
S/D**
1310
S/D**
S/D**
1162
S/D**
1856
42
42
S/D**
S/D**
S/D**
483
S/D**
S/D**
3403
S/D**
S/D**
S/D**
S/D**
8060
81
271
530
7
141
26
557
S/D**
S/D**
S/D**
S/D**
2483
S/D**
S/D**
6
21254
896
198
903
3425
1596
1356
2880
10938
757
550
2320
1240
1350
579

Nome
CNC SBE
Município
Fonte
Referência
UTM E*
UTM N*
Altitude (m) Projeção
Área (m2)
Desnível (m)
								 horizontal (m)			

Volume
(m3)

VT-0047
VAZANTE
CARSTE
VT-0049
LAGAMAR
CARSTE
VT-0051
VAZANTE
CARSTE
VT-0073
PARACATU
CARSTE
VT-0105
UNAÍ
CARSTE
VT-0106
UNAÍ
CARSTE
VT-0113
PARACATU
CARSTE
VT-0114
UNAÍ
CARSTE
VT-0115
UNAÍ
CARSTE
VT-0116
UNAÍ
CARSTE
VT-0117
UNAÍ
CARSTE
VT-0118
PARACATU
CARSTE
VT-0119
PARACATU
CARSTE
VT-0120
UNAÍ
CARSTE
VT-0121
PARACATU
CARSTE
VT-0122
PARACATU
CARSTE
VT-0123
PARACATU
CARSTE
VT-0124
PARACATU
CARSTE
VT-0125
PARACATU
CARSTE
VT-0126
PARACATU
CARSTE
VT-0127
PARACATU
CARSTE
VT-0128
UNAÍ
CARSTE
VT-0129
UNAÍ
CARSTE
VT-0130
UNAÍ
CARSTE
VT-0131 A
UNAÍ
CARSTE
VT-0131 B			CARSTE		
VT-0132
UNAÍ
CARSTE
VT-0133
PARACATU
CARSTE
VT-0134
PARACATU
CARSTE
VT-0135
PARACATU
CARSTE
VT-0136
UNAÍ
CARSTE
VT-0137
UNAÍ
CARSTE
VT-0138
VAZANTE
CARSTE
VT-0139
VAZANTE
CARSTE
VT-0140
VAZANTE
CARSTE
VT-0141
VAZANTE
CARSTE
VT-0142
VAZANTE
CARSTE
VT-0143
VAZANTE
CARSTE
VT-0145
VAZANTE
CARSTE
VT-0146
VAZANTE
CARSTE
VT-0147
VAZANTE
CARSTE
VT-0149
VAZANTE
CARSTE
VT-0150
VAZANTE
CARSTE
VT-0151
VAZANTE
CARSTE
VT-0152
VAZANTE
CARSTE
VT-0153
VAZANTE
CARSTE
VT-0154
VAZANTE
CARSTE
VT-0155
VAZANTE
CARSTE
VT-0156
VAZANTE
CARSTE
VT-0157
VAZANTE
CARSTE
VT-0158
VAZANTE
CARSTE
VT-0159
VAZANTE
CARSTE
VT-0160
VAZANTE
CARSTE
VT-0162
VAZANTE
CARSTE
VT-0163
VAZANTE
CARSTE
VT-0164
VAZANTE
CARSTE
VT-0165
VAZANTE
CARSTE
VT-0166
VAZANTE
CARSTE
VT-0167
VAZANTE
CARSTE
VT-0170
VAZANTE
CARSTE
VT-0171
VAZANTE
CARSTE
VT-0172
VAZANTE
CARSTE
VT-0173
VAZANTE
CARSTE
VT-0174
VAZANTE
CARSTE
VT-0180
VAZANTE
CARSTE
VT-0181
VAZANTE
CARSTE
VT-0182
VAZANTE
CARSTE
VT-0183
VAZANTE
CARSTE
VT-0184
VAZANTE
CARSTE
VT-0185
VAZANTE
CARSTE
VT-0186
VAZANTE
CARSTE
VT-0187
VAZANTE
CARSTE
VT-0188
VAZANTE
CARSTE
VT-0189
VAZANTE
CARSTE
VT-0190
VAZANTE
CARSTE
VT-0191
VAZANTE
CARSTE
VT-0192
VAZANTE
CARSTE
VT-0193
VAZANTE
CARSTE
VT-0194
VAZANTE
CARSTE
VT-0195
VAZANTE
CARSTE
VT-0196
VAZANTE
CARSTE
VT-0197
VAZANTE
CARSTE
VT-0198
LAGAMAR
CARSTE
VT-0199
UNAÍ
CARSTE
VT-0200
UNAÍ
CARSTE
VT-0201
UNAÍ
CARSTE
VT-0202
UNAÍ
CARSTE
VT-0203
UNAÍ
CARSTE
VT-0204
UNAÍ
CARSTE
VT-0205
UNAÍ
CARSTE
-

6816
1112
16526
935
2470
1660
80
84
1530
1605
975
52
187
245
23
37
58
157
177
272
528
101
33661
334
1301
424
1755
39
181
2109
57
20
31
972
60
24
63
153
25
6
300
6
168
87
172
52
8
122
9
496
18
27
148
5
51
12
39
22
5218
5
9
6
79
5
11
2
53
21
131
17
296
33
6682
47
115
190
12
63
1089
2038
62
189
328
45
45
2384
67
10
11
217

303008
300856
300613
308203
298375
296141
302165
295791
265791
265759
296965
296893
294854
299154
308405
308399
308199
308262
308263
308653
308667
296000
293794
292589
292010
292055
307505
306161
306096
306067
296330
296315
299212
299427
299402
297190
296807
305016
305053
305064
305058
304877
304940
304915
302777
302737
302562
302521
302556
302495
302447
302441
302401
302539
302237
302206
304287
304236
304282
304249
299203
299192
299146
299180
299348
299352
299364
297674
297484
297639
295011
294992
295001
294997
294991
296821
296840
296192
302867
295609
313892
313903
296573
296309
296316
296419
296386
296402
296422
298378

7986726
7993867
7993104
8083798
8139982
8139009
8125258
8136844
8204667
8204819
8144251
8135970
8135392
8135983
8084010
8083958
8083799
8083763
8083821
8084198
8084139
8153543
8151398
8153823
8156106
8156173
8139663
8060293
8060175
8060136
8155698
8155685
8006947
8007068
8007021
8007977
8007616
8023849
8023888
8023885
8023903
8023615
8023733
8023690
8015957
8015931
8015881
8015882
8015880
8015959
8015833
8015859
8015856
8015894
8015722
8015683
8015459
8015433
8015483
8014894
8000411
8000440
8000488
8000466
8000525
8000530
8000615
8000208
7999989
8000155
7999675
7999751
7999763
7999751
7999748
8015355
8015346
8015369
8015941
8004681
8039589
8039581
7996039
8155703
8155709
8155561
8155618
8155629
8155647
8140048

712
703
694
666
689
648
636
633
649
672
638
708
689
678
639
650
666
668
664
637
647
707
762
728
735
739
675
636
649
625
680
694
622
629
645
669
686
705
709
705
721
743
718
726
661
674
675
671
677
671
677
706
674
680
670
652
690
675
667
667
674
663
654
666
670
684
679
641
629
642
646
658
655
658
719
722
720
716
691
694
603
598
667
706
686
690
693
665
677
654

378,0
72,9
660,0
160,0
155,0
151,0
50,3
15,6
23,5
108,5
104,4
12,7
45,5
32,7
11,2
12,3
12,2
23,0
28,7
70,6
220,0
18,7
600,0
7,0
50,0
22,0
237,7
13,7
38,4
100,2
18,6
8,1
5,4
208,5
24,2
6,0
10,5
29,0
10,9
4,6
35,5
3,6
49,5
33,6
67,9
9,5
6,5
34,6
3,7
62,4
10,4
14,8
47,9
4,3
7,5
9,7
17,9
11,9
115,0
2,9
5,0
7,7
25,7
5,1
10,0
4,3
31,6
8,1
13,8
6,3
42,1
13,0
693,8
7,5
26,7
61,9
8,7
13,4
38,0
421,3
20,4
33,5
52,1
13,5
17,2
229,0
27,4
14,0
7,8
75,0

1698,0
457,8
3669,0
400,0
998,0
1039,0
65,1
69,0
402,2
796,8
302,0
18,0
103,9
142,3
6,8
25,2
25,3
43,4
89,3
138,7
241,0
20,6
7564,8
45,0
265,0
108,0
640,8
41,6
106,0
444,5
16,5
8,8
17,9
551,0
57,0
4,8
80,7
56,9
18,7
2,8
52,2
4,0
119,1
46,5
93,0
18,1
6,2
61,5
7,4
215,3
8,4
15,9
87,9
5,3
17,8
7,2
36,4
30,9
679,0
2,2
6,0
9,8
38,8
7,9
13,4
3,8
54,6
6,9
98,9
7,4
61,3
17,8
2117,2
14,4
56,3
72,7
6,5
52,1
169,0
640,7
34,4
79,2
204,6
13,9
39,2
589,9
59,8
11,3
8,6
54,0

14,0
4,3
28,0
6,0
12,0
4,0
3,4
2,8
5,2
25,2
19,1
9,9
11,6
11,5
0,2
2,1
0,7
4,5
9,5
5,2
8,0
14,8
59,8
2,0
23,0
8,0
12,1
3,4
3,4
21,8
0,8
2,3
3,5
13,1
3,7
8,1
6,1
10,8
3,5
1,4
9,7
0,7
5,5
6,0
8,6
2,2
2,0
2,9
0,6
11,6
3,2
6,6
2,3
0,8
1,7
1,2
1,3
0,7
22,0
0,7
2,5
1,9
8,7
1,6
2,3
1,9
4,7
1,5
5,1
0,7
7,3
4,7
42,5
7,7
8,6
16,4
0,4
5,5
14,2
34,9
2,0
2,2
8,5
2,1
5,2
12,2
2,3
2,1
3,4
8,0

* Datum Sirgas 2000
** Sem Dados
REVELANDO IMPORTÂNCIAS, RECOMENDANDO REFÚGIOS
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ONDE AS CAVERNAS SÃO ENCONTRADAS?
A distribuição das cavernas em uma determinada região depende da coexistência de determinados elementos
ambientais. Algumas áreas podem conter centenas de cavernas, ao passo que outras não apresentam nenhum
registro espeleológico. A ausência de cavernas, outras vezes, pode estar relacionada à simples ausência de
esforços com essa finalidade exploratória.
O potencial espeleológico é uma ferramenta muito útil para sinalizar a maior ou menor probabilidade de
ocorrência de cavernas. No Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, essa informação foi obtida a partir da análise
simultânea de quatro parâmetros: tipo de rocha, densidade de descontinuidades estruturais (lineamentos na
paisagem), feições cársticas (como mogotes, paredões, dolinas) e uso e cobertura da terra. De acordo com o
grau de influência que esses elementos exercem sobre o potencial espeleológico, foram estabelecidos pesos,
tanto para as classes quanto para as variáveis. O peso das classes variou de 1 (menor influência) a 5 (maior
influência). Após a definição das variáveis, classes e pesos, e a espacialização das informações, a análise de
multicritério foi realizada no software ArcGis 10.3 .
A

B
C
D

Representação da análise para obter o potencial espeleológico.
(A) Tipo de rocha; (B) Ocorrência de feições cársticas; (C) Uso e cobertura da terra; (D) Densidade de drenagem.
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Potencial espeleológico do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
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Localização das cavernas do Distrito
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A maior parte do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu apresenta médio e baixo potencial para ocorrência
de cavernas, principalmente devido à grande extensão das rochas pelíticas na região. As áreas de planícies
também contribuíram para esse cenário, já que ocorrem recobertas por sedimentos, onde o uso agropecuário
é intenso. As áreas apontadas como mais promissoras à ocorrência de cavernas correspondem aos mogotes
e aos planaltos cársticos, além de outras áreas onde a vegetação florestal está presente. Essas classes de
maior potencial estão distribuídas de forma dispersa ao longo das paisagens cársticas.
O potencial espeleológico é coerente com a localização das 181 cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu,
já que grande parcela ocorre em áreas apontadas como de alto e muito alto potencial espeleológico. A ausência de
registros em vastas áreas potenciais pode indicar a necessidade por mais esforços em busca dessas ocorrências.
Estima-se que as áreas de muito alto potencial espeleológico do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu possam
conter ainda milhares de cavernas, considerando o conceito de acessibilidade ao ser humano estabelecido no
Decreto Federal nº 6.640/2008. Embora o banco de dados atual não contemple todas as cavernas possivelmente
existentes, é provável que ele reúna parte significativa das principais cavidades da região.
O município de Vazante reúne a maior parte das cavernas conhecidas desta região, seguido por
Paracatu. Ambos abrigam 77% das cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu. Cavernas importantes
da região são encontradas, inclusive, na zona urbana de Vazante, como a Gruta da Deuza, circundada por
ruas asfaltadas, muros e casas, a cerca de 10 metros da entrada da caverna. Já o município de Unaí, mesmo
compondo grande parte da área de análise, reúne apenas 34 das cavernas estudadas devido à menor área
ocupada por rochas carbonáticas nesses limites se comparado, por exemplo, a Paracatu. O mesmo ocorre
com Lagamar, que abriga seis cavernas cadastradas. Uma pequena área do projeto inclui o município de
Guarda-Mor, onde não foram registradas cavernas.
Considerando os tipos de paisagens do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, as planícies com formas
cársticas concentram parcela significativa das cavernas conhecidas. Apenas sete delas são encontradas nos
planaltos cársticos; outras 15, próximo às depressões cársticas interplanálticas, especialmente no Vale do
Ribeirão Areia. A distribuição das entradas está intimamente ligada à presença de afloramentos de rocha,
seja formando paredões, seja formando dolinas, seja formando mogotes. Entradas de cavernas em calhas
dos rios são comuns especialmente nos vales das depressões cársticas, também relacionadas a partes
expostas da rocha carbonática.
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Localização das cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
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Localização das cavernas por tipo de paisagem

Localização das cavernas por tipo de paisagem
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320000

Marcelo Andrê

Mogote de inserção da Gruta Morro Agudo.

Paredão onde se situa a Lapa Santa Fé.

Leito de drenagem onde é encontrada a Gruta Paulista.

Exemplos da localização das cavernas na paisagem.
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DESVENDANDO O MUNDO SUBTERRÂNEO
O Distrito Cárstico Vazante-Paracatu reúne mais de 33 mil metros de condutos em subsuperfície, com cavernas
que variam de 3 metros a mais de 7 mil metros de desenvolvimento. Metade dessas cavernas apresenta menos do
que 50 metros de extensão, e uma dezena se estende por mais do que 500 metros. A Gruta do Rio Areia, em Unaí, é
a maior caverna do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, com mais de 7.500 metros de passagens subterrâneas. Sua
exploração e mapeamento, realizados pelo EGB, ainda não foram totalmente concluídos. A Lapa Nova, em Vazante,
é nacionalmente conhecida e ocupa a 34ª posição nas listas das maiores cavernas brasileiras, com 4.550 metros
de desenvolvimento. Quatro das dez maiores cavernas conhecidas da região foram cadastradas pelo projeto que
deu origem a este livro. Os condutos dessa área também formam importantes desníveis. Um número significativo
de cavernas (25%) apresenta mais do que 30 metros de variação entre o ponto mais alto e o mais baixo. Desníveis
abruptos em quase 20% das cavernas da área impossibilitam as explorações sem o uso de cordas.
As galerias subterrâneas dessa região exibem diferentes formatos, resultado dos regimes hídricos responsáveis
por sua formação. As passagens com morfologia em fenda são o tipo mais comum do Distrito Cárstico VazanteParacatu. Elas se originam ao longo de fraturas verticais ou inclinadas, que condicionam condutos retos, estreitos
e altos, verticalizados ou inclinados. Exemplos desses contornos são exibidos na Lapa da Deuza e na Lapa da
Guariroba. Nesta última, as passagens em fenda chegam a até 40 metros de desnível. Os planos de fratura da
rocha também interferem no formato das cavernas em planta, exibido nos mapas topográficos. Nesses casos, as
passagens são retilíneas, como na Gruta da Gameleira, e às vezes se cruzam em ângulos retos, formando redes de
condutos labirínticos, como na caverna P-34, em Vazante.

CAVERNAS MAIS PROFUNDAS (em metros)

VT-0188

ABISMO BURACO DO MATO SECO

GRUTA DO SACO DANTA

GRUTA DA GAMELEIRA

VT-0129

LAPA DA DEUZA

CAVIDADE 5 (P-34)

LAPA BOM SUCESSO

GRUTA LAPA DO MORRO AGUDO

GRUTA DO RIO AREIA

134 78,6 63,6 63,3 59,8 54 47,8 44 42,5 38,7

CAVERNAS MAIS EXTENSAS (em metros)
600

VT-0129

660

VT-0051

676

GRUTA PAULISTA

693,8
876

CAVIDADE 5 (P-34)

1.070

GRUTA BART CAVE

Ilustração: Júlio Reis

4.550
7.527
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VT-0009

975,3

1.564

Maiores cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu. Adaptado do Shutterstock.
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CAVERNA
P-34
ĂǀĞƌŶĂWͲϯϰ
W>Ed/y
Localização: Município de Vazante, MG
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Datum planimétrico: SAD69, Fuso 23, Zona k
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Litologia: Calcário
Projeção Horizontal: 975,3 m
Desnível: 63,3 m
Área: 879 m²
Volume aproximado: 2.002 m³
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Equipe: Ézio Rubioli - Coordenador de campo
Tatiana Souza - Responsável técnico
ĂƚĂ͗ϮϵͬϴͬϮϬϭϮ

'
SEÇÃO F

&

NÍVEL INFERIOR

SEÇÃO G



Calcário
Seção inicial
Projeção linha d'água
WĂƌĞĚĞŝŶƚĞƌŶĂ
Nível inferior
ŽŶƚŽƌŶŽŝŶĨĞƌŝĚŽ
Desnível abrupto
Desnível suave
Seixos, calhaus e matacões



SEÇÃO E

SEÇÃO D

SEÇÃO A





N

GPS

SEÇÃO B
N

SEÇÃO C

E

W

Indicação do sentido do perfil

A
N

GPS

Ś͗ϭ͕ϳϱŵ

ϰ Ϯ Ϭ

Ś͗ϭ͕ϬϬŵ

100

S

Posicionamento geográfico

O CARSTE DE VAZANTE-PARACATU-UNAÍ

ϰ

ϴ

ϭϮ

ϭϲ

ϮϬŵ

Marcelo Andrê

Conduto com desnível na Gruta do Saco Danta.

Passagem em fenda na Lapa Nova II.

O formato em cânion também é comum nos condutos do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu. São formados
a partir de rios subterrâneos (ambiente vadoso), resultando em passagens profundas, modeladas pela energia
da água. Diferentemente dos condutos em fenda, aqueles em cânion geralmente são sinuosos e heterogêneos.
As alterações na largura das passagens ao longo dessas seções são fruto do volume e da velocidade do fluxo
de água formadora, que determinam a energia e o poder modelador desse agente. Os fluxos de baixo para
cima também podem originar passagens com esse formato, por meio de processos paragenéticos, que serão
explicados no Capítulo 4 deste livro. A caverna VT-0001, em Vazante, e a Gruta Sheilla Molhada, em Unaí,
apresentam belos exemplos de condutos em cânion.
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Augusto Auler

Amplo salão de abatimento na Lapa Morro Agudo, em Paracatu.

Passagem em cânion na Gruta Sheilla Molhada, no Vale do Ribeirão Areia, em Unaí.

Conduto em cânion na caverna VT-0001.

Contornos circulares ou elípticos, chamados de tubulares, são pouco frequentes no Distrito Cárstico Vazante-Paracatu.
Nesse caso, as passagens são originadas no nível freático, onde os canais se encontram inteiramente preenchidos por
água. Na Gruta Fendinha e na Lapa Nova II são encontrados exemplos desse tipo de conduto.
Outras características sobre a forma dos condutos dessa região podem ser destacadas. As camadas
com composição não carbonática nos dolomitos do Grupo Vazante formam o teto de várias cavernas,
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Marcelo Andrê

Contorno sinuoso dos condutos na
Gruta Deus me Livre.

Conduto em tubo na Gruta Fendinha.

Ampla passagem tubular na Lapa Nova II.

conferindo-lhes uma forma plana, como na Gruta Fazenda do Tamanduá, em Paracatu, e na Lapa Nova e na
Lapa da Deuza, em Vazante. Quedas naturais de partes do teto e das paredes das cavernas dão origem a
majestosos salões de abatimento na Lapa da Guariroba, na Gruta Buraco do Pasto da Pipa e na Lapa Morro
Agudo. Nesta última, alcançam centenas de metros de comprimento.
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Diversas cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu representam rotas de drenagens subterrâneas
no contexto atual, alojando rios provenientes principalmente da superfície, o que atribui a elas grande
importância. Na Gruta do Rio Areia ocorre o encontro de duas drenagens, o Rio Paulista e o Ribeirão Areia,
que atravessam grande parte de sua extensão. Uma entrada da caverna funciona como ressurgência, por
onde o fluxo volta a escoar em superfície. Uma dessas entradas se encontra permanentemente inundada.
A exploração da gruta na estação chuvosa é dificultada pela elevação do nível de água em seu interior
e entorno, não sendo, portanto, recomendável. A cavernas VT-0047, VT-0007 e VT-0009, em Lagamar,
e a Gruta Paulista e a Gruta Sheilla Molhada, em Unaí, também são cortadas por drenagens de forma
ininterrupta ao longo do ano. Todas essas cavernas estão localizadas no compartimento das depressões
cársticas interplanálticas, onde a recarga alogênica, proveniente dos pelitos, provavelmente exerce
significativa influência para esse cenário.
Relevantes lagos também são encontrados nas cavernas da região, podendo representar conexão direta
com o lençol freático. Na Lapa D’água, os corpos hídricos atingem mais de cinco metros de profundidade
e estão presentes em todos os setores da gruta. Pelas passagens descendentes a partir da entrada, são
acessados os formidáveis lagos da Gruta de Bom Sucesso e da Lapa da Lagoa Rica. Nesta, especialmente,
o lago é de grande beleza cênica, formado por águas cristalinas. A variação de nível de água na Lapa da
Lagoa Rica ora recobre, ora redissolve alguns espeleotemas, tornando-os friáveis e com brilho opaco.
Diversas outras cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu apresentam atividades hídricas restritas à
estação chuvosa. Gotejamentos são processos importantes nas cavernas da região, já que representam a
principal forma de entrada de água nesse ambiente.
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Gruta do Rio Areia - complexo
sistema de drenagens subterrâneas.

Marcelo Andrê

Gruta VT-0047.

Gruta Lapa D’água.

Lapa da Lagoa Rica.
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A água também é responsável pelas espetaculares ornamentações das cavernas do Distrito Cárstico
Vazante-Paracatu, atribuindo-lhes grande beleza. Espeleotemas, ou depósitos secundários, são formados
pela deposição dos minerais trazidos pela água em solução, na busca pelo equilíbrio químico com o ambiente
cavernícola. Esses depósitos químicos apresentam diversos formatos, a depender do regime do fluxo de
água e do hábito de crescimento dos cristais. No carste de Lagamar a Unaí, as cavernas apresentam uma
média de cinco tipos de espeleotemas, indicando uma elevada diversidade. A Gruta da Gameleira e a Gruta
Sr. Andrade reúnem, cada uma, 13 tipos de depósitos químicos. Outras cavernas apresentam paredes e teto
quase totalmente encobertos por esses depósitos, como a Gruta Bart Cave, a Lapa Santa Fé 2, a Lapa Sapezal,
a VT-0167 e a Gruta Lagoa Rica, geralmente de cor branca ou bege, com variações de marrom e cinza.
Escorrimento
Pérola
Estalactite
Estalagmite
Cortina
Coluna

Escoamento e
gotejamento de água

Travertino

Canudo

Coraloide
Flor
Agulha

Capilaridade

Helictite

Água parada

Jangada

Classificação dos espeleotemas registrados nas cavernas do
Distrito Cárstico Vazante-Paracatu.

106

O CARSTE DE VAZANTE-PARACATU-UNAÍ

Acervo Carste

Espeleotemas pouco comum na área: espirocone. Caverna P-34 Escala: 5cm.

Os tipos mais comuns nas cavernas da região foram formados principalmente por água circulante:
escorrimentos, coraloides, estalactites, cortinas, travertinos e estalagmites. Quatro tipos de espeleotemas
raros foram registrados e merecem ser melhor investigados. Na Gruta da Gameleira e na VT-0188, ocorrem
espeleotema tipo “clava”, de forma pontual, com dimensão de poucos centímetros. Esse tipo de depósito
apresenta forma esférica, onde os cristais se dispõem radialmente na extremidade inferior. Espirocones foram
identificados na Lapa da Deuza e na caverna P-4. Na primeira, os espirocones são irregulares e alguns estão
em fase inicial de formação, enquanto outros são mais antigos. Já na caverna P-4, há registro de um pequeno
conjunto desses espeleotemas, com dimensões variando de 2 a 7 centímetros.
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Fotos; Marcelo Andrê

Escorrimentos na caverna Lapa Santa Fé.

Destacada ornamentação da Gruta Bart Cave.

108

O CARSTE DE VAZANTE-PARACATU-UNAÍ

Coraloides sobre helictites na Gruta Bart Cave.

Coraloides bem preservados recobrindo o
piso na Gruta da Fendinha.

Expressivo conjunto de estalactites
na Gruta Lagoa Rica.

Represas de travertinos
na Lapa Sapezal.

Pérolas bem preservadas na
caverna VT-0008.

Acervo Carste
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De modo especial, quatro cavernas se destacam em relação a espeleotemas. A Gruta Bart Cave
apresenta expressivo destaque com relação à maturidade (dimensões) e à diversidade de espeleotemas,
que se distribuem de forma generalizada pela mesma. É singular nesta caverna a ocorrência de colunas,
escorrimentos e cortinas que chegam a 5 metros de comprimento, além da quantidade e exuberante
beleza dos travertinos e helictites. Nessa caverna também existem vários fragmentos de espeleotemas
no piso, possivelmente gerados por processos naturais. Outra caverna de destaque é a Lapa do Morro
Agudo, que apresenta elevado grau de ornamentação. Além dos escorrimentos de grandes dimensões,
apresenta estalactites e canudos dispersos ao longo de todo o teto. Na Gruta Sr. Antônio Andrade, a
diversidade e significativo desenvolvimento dos espeleotemas possuem grande destaque. Mesmo com
diversos salões e condutos que possuem espeleotemas de significativa beleza e interesse científico,
como paleoníveis de água indicados por espeleotemas submersos, paleopisos e estalagmites, os
condutos superiores acessados apenas por técnicas verticais ganham destaque pela diversidade, beleza
cênica e bom estado de conservação dos espeleotemas. Ocorrem sobre diversos espeleotemas delgadas
crostas marrons (possivelmente fosfáticas). A Lapa Fendinha, da mesma forma, se destaca na amostra
em termos de abundância de depósitos químicos. Espeleotemas dissolvidos ocorrem nas cavernas VT-0188,
Bart Cave e Lapa do Morro Agudo.

Helictites irregulares de
grandes dimensões na
Gruta Bart Cave.
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Além dos depósitos químicos, as cavernas também reúnem importantes registros de depósitos clásticos,
originários da desagregação das rochas. Podem ser gerados na própria caverna (autóctones) ou provindos
de fora (alóctone). Nas cavernas do Distrito Cárstico de Vazante-Paracatu, são encontrados sedimentos
clásticos que variam desde blocos de muitas toneladas até minúsculos grãos de argila. Parte do material
fino que recobre o piso das cavernas foi transportado por rios subterrâneos e depositado ali. Em outros
casos, são provenientes dos solos do entorno, que adentram nas cavernas junto com a água das chuvas.
Os sedimentos mais grosseiros têm origem associada a colapsos no interior das cavernas ou próximo aos
paredões de entrada.

Acervo Carste

Expressivos depósitos fluviais mal
selecionados na Gruta do Rio Areia.

Depósito aluvionar retrabalhado pela
drenagem na caverna VT-0001.
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Algumas cavernas da região apresentam notáveis exposições de depósitos antigos. Na caverna VT-0051, a
sedimentação clástica é abundante e muito importante. Espetaculares bancadas de sedimentos foram expostas
pelo aprofundamento da drenagem, atingindo até 5 metros de altura. Nessas bancadas, é possível observar
que a maior parte do material é provindo de filitos. Esses depósitos aparentam ser consideravelmente
antigos, haja vista que em alguns trechos estão recobertos por crostas. Pela dimensão dos seixos no leito
da drenagem efêmera existente hoje, esta pode apresentar considerável competência. Na fase atual, a
drenagem está escavando o depósito clástico. Sedimentos que sinalizam várias fases de deposição também
foram registrados nas cavernas VT-0014 e VT-0001.

Acervo Carste

Expressividade do depósito clástico na caverna VT-0014,
com vários resquícios, inclusive no teto.

Depósito clástico de destaque na caverna VT-0051,
com cerca de 4 metros de altura, demonstrando a
estratificação das camadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os esforços para a validação, uniformização e incremento dos registros espeleológicos no
Distrito Cárstico Vazante-Paracatu resultaram no estabelecimento de uma base de informações
organizada e confiável a ser adotada como referência para ações voltadas à proteção desse
patrimônio. As cavernas da região guardam um riquíssimo acervo natural, científico e cultural,
com exemplares pouco comuns de depósitos químicos, formas e sedimentos clásticos, reunindo,
portanto, uma promissora fonte para pesquisas futuras.
Mesmo deixando valiosas contribuições, com registros de importantes cavernas antes
desconhecidas, o trabalho desenvolvido não esgota o tema. Pelo contrário, reforça a necessidade
por levantamentos mais verticalizados, voltados ao inventariamento completo das cavernas da
região, que reserva um grande potencial. Inestimáveis descobertas ainda estão por vir.
REFERÊNCIAS
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A BIOLOGIA SUBTERRÂNEA
E SEUS SEGREDOS
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O bicho miúdo e sem cor dali faz sua morada, e a gente nem
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percebe, nem vê. Tão forte, e tão frágil, fora dali não sabe viver.
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A

definição de caverna carrega um forte componente antropocêntrico, uma vez que está
diretamente associada a espaços subterrâneos confinados, com dimensões que possibilitem
a entrada do ser humano. Contudo, se levarmos em consideração todas as formas de vida
existentes, a caverna deve ser entendida como um componente do sistema subterrâneo, que
se estende por pequenas fissuras, canais e poros inacessíveis ao homem, mas perfeitamente
acessíveis a muitos animais de tamanho reduzido.
Adotando-se essa visão mais abrangente, as cavernas devem ser consideradas espaços formados na rocha
(decorrentes de processos naturais), preenchidos por água ou ar, de características físicas e tamanhos variados
(de pequenas fissuras e estreitos condutos a imensos salões e galerias). Tais espaços, ao se interconectarem
no ambiente subterrâneo, resultam em um sistema único e diferente daquele que nos é comum.
Em outras palavras, cavernas com dimensões que permitam a entrada do ser humano nada mais são do que “grandes”
janelas que nos deixam explorar uma pequena porção do ambiente subterrâneo, possibilitando não só investigar quais
organismos habitam esse meio, como também compreender suas peculiaridades, adaptações e condições.
Neste capítulo, serão tratados os diversos aspectos biológicos observados no ambiente subterrâneo do
Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, assim como suas particularidades.

O AMBIENTE CAVERNÍCOLA E SUAS CARACTERÍSTICAS
De modo geral, cada caverna possui atributos físicos e bióticos próprios que as tornam quase que feições
espeleológicas únicas. Normalmente, a formação dos diferentes ambientes no seu interior é decorrente de
processos físicos, associados ao seu contexto de inserção na paisagem, à configuração da vegetação no seu
entorno e à incidência de luz solar em seu interior.
Em relação a esse último aspecto, a diminuição gradativa de luminosidade em direção às regiões mais
distantes da entrada é, talvez, a condição mais marcante e seletiva desse ambiente, juntamente com a
escassez de alimentos. A intensidade da luz solar no ambiente subterrâneo é extremamente determinante
para ocorrência e distribuição dos animais. Em vista disso, mapear essas condições em cada caverna pode
auxiliar na compreensão de fatores complexos que incidem sobre a fauna, como dispersão, adaptação e
comportamento nesse ambiente.
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Nesse contexto, podem ser encontrados até três tipos de zonações no interior de cavidades:

Ilustração: Gustavo de Oliveira Celestino

1) zona de entrada – área caracterizada pela incidência direta de luz e com forte interferência do meio externo
(oscilação de temperatura e umidade e ocorrência de organismos fotossintetizantes, como vegetais em geral);
2) zona de penumbra – local delimitado pela incidência indireta de luz e diminuição das interferências do
meio externo;
3) zona afótica – região definida pela ausência total de luz solar e quase estabilização das condições
ambientais, onde a temperatura e a umidade tornam-se praticamente constantes.

A

B

C

Esquema hipotético de zonação em uma caverna. (A) zona de entrada; (B) zona afótica; (C) zona de penumbra.
Obs: a origem da claridade observada na imagem C é da lanterna utilizada pelo espeleólogo.

No Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, observou-se, predominantemente, cavernas com até dois tipos de
zonação: zona de entrada e zona de penumbra. Uma menor quantidade apresentou locais com ausência total de
luz (zona afótica). Esse resultado indica a existência de um reduzido número de cavernas em que o ambiente
interno (meio hipógeo) é mais protegido, recebendo pouca influência do externo (meio epígeo).
Além da questão da luminosidade, o meio subterrâneo pode ser considerado, em muitos casos, bastante
severo para alguns grupos animais, já que é um local onde os recursos alimentares básicos são escassos.
Quando presentes, as fontes de alimento, em sua maioria, consistem de matéria orgânica de origem externa de
grande importância para o ecossistema cavernícola, uma vez que disponibilizam parte de seus nutrientes por
meio do processo da decomposição.
O carreamento desses recursos do ambiente externo para dentro das cavernas normalmente é dado por
agentes físicos (ações do vento, gravidade, percolação de água de superfície ou até inundações, e também
aberturas, como entradas e fraturas) ou por agentes biológicos (animais que visitam ou se abrigam em cavernas,
introduzindo a matéria orgânica por meio de suas fezes ou até mesmo carcaças). Em ambos os casos, esse
processo proporciona a disponibilização das mais variadas fontes de nutrientes para o ambiente subterrâneo,
podendo seu fluxo ocorrer de maneira contínua ou intermitente (White e Culver, 2012; Gunn, 2004).
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Para as cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, os possíveis recursos utilizados como fonte de
nutrientes foram:
• Bolotas de regurgitação de corujas - Massa, de formato arredondado, composta por partes do
alimento não digerido pelo animal.
• Carcaças - Recurso temporário composto por restos de animais mortos (vertebrados e invertebrados).
• Depósitos de guano - Acúmulo de excremento de aves e morcegos. Nesse caso, os registros foram
diferenciados quanto a sua origem em aves ou morcegos.
• Detritos - Material particulado de composição variada, podendo ser animal (pedaços de exoesqueletos
e pequenos fragmentos não determinados) ou vegetal (pequenos fragmentos indistinguíveis de
folhas, raízes, galhos e troncos).
• Fezes de vertebrados não voadores - Substância excretada, resultante da digestão do bolo alimentar.
• Raízes - Órgãos das plantas que servem para a fixação e absorção de nutrientes. Além de disponibilizarem
parte da sua matéria orgânica associada por meio do processo da decomposição, também contribuem

Acervo Carste

como importante fonte de alimento para aqueles grupos que se alimentam de seiva.

A

B

C

F

D

G

E

H

Tipos de substratos orgânicos: (A) detrito vegetal composto por folhas, gravetos e raízes mortas; (B) detrito animal composto por material fragmentado
de invertebrados; (C) raízes com calibre variado; (D) bolotas de regurgitação de coruja; (E) depósito de guano de morcego; (F) depósito de guano de aves;
(G) fezes de vertebrado não voador; (H) cupins se alimentando da carcaça de um morcego.
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Substratos orgânicos
Cavernas
Detritos
156
Raízes
145
Guano
115
Fezes
91
Carcaça
Dos diferentes tipos de substratos encontrados, raízes e detritos57
foram os mais representativos, pois
estão diretamente relacionados à vegetação que ocorre acima e ao redor
Bolotas
46das cavernas avaliadas. Em seguida
vêm os depósitos de guano e as fezes de vertebrados não voadores, cuja ocorrência é decorrente da presença

ou visitação esporádica de morcegos e outros vertebrados nesses ambientes. Por fim, menos frequentes,
observou-se carcaça, tanto de animais vertebrados como de invertebrados, e bolotas de regurgitação, que na
maioria das vezes coincidiu com a presença de corujas no local.

Bolotas
Bolotas
Carcaça
Carcaça
Fezes
Fezes
Guano
Guano
Raízes
Raízes
Detritos
Detritos

46
57
91
115
145
156
Ocorrência dos diferentes tipos de substratos orgânicos nas cavernas estudadas.

Embora alguns desses recursos alimentares não tenham sido tão expressivos nas cavernas visitadas, vale
destacar que três deles – depósitos de guano, carcaças e fezes de vertebrados não voadores – demonstraram
uma composição bem variada. Ao todo, foi possível reconhecer até cinco tipos de dieta ao avaliar os depósitos
de guano de morcegos (frutos, pequenos animais, insetos, néctar de plantas e até sangue), o que indica uma
variedade significativa de espécies utilizando esses locais. Em relação às carcaças encontradas, percebeu-se que
muitas delas são de animais comumente encontrados no meio subterrâneo que morreram de causas naturais.
Outras correspondem a restos de presas abatidas e levadas por predadores para o ambiente, que muitas vezes
é usado como ponto de alimentação. A respeito do último, analisando as fezes de vertebrados não voadores,
tendo em vista identificar o animal responsável por dar origem a tal recurso, quatro diferentes grupos foram
reconhecidos: bovinos, felinos, mustelídeos (neste caso, lontras) e roedores. Além desses, um quinto tipo de
fezes, de identificação incerta, também foi observado em grande quantidade, sendo possível reconhecer somente
sua dieta (insetívora), apresentando fragmentos de cupins e formigas em sua composição.
Baseando-se nesses levantamentos, nota-se que as cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu
possuem significativa complexidade no que diz respeito às condições de luminosidade e ao número elevado e
variado de recursos tróficos. Diante disso, tal contexto indica um cenário relevante, onde ambas as situações
podem ser determinantes e influenciar diretamente na composição da fauna cavernícola regional.
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B

C

E

D

F

Fotos: Acervo Carste

A

Variação dos substratos orgânicos encontrados:
(A) guano de morcego frugívoro; (B) colêmbolos
se alimentando de guano de morcego hematófago;
(C) fezes de felino; (D) fezes de mustelídeo;
(E) carcaça de roedor; (F) carcaça de ave.

A FAUNA SUBTERRÂNEA
Uma grande variedade de organismos pode ser encontrada no ambiente subterrâneo. No entanto, poucos
são aqueles capazes de estabelecer populações viáveis nessas condições. Em alguns casos, a presença se dá
por oportunidade; em outros, por acidente. Esses organismos podem ser corriqueiros ou incomuns no ambiente
cavernícola, como também variar de temporário a permanente. Geralmente, as cavidades são utilizadas como abrigo
contra temperaturas extremas (no interior de cavernas, as temperaturas sofrem pouca variação), como refúgio para
evitar predadores e competidores ou como local de acasalamento, procriação e hibernação (Culver e Pipan, 2009).
Muitas espécies subterrâneas podem sofrer mudanças adaptativas, quando indivíduos de uma população
sofrem alterações morfológicas decorrentes da exploração por novos habitats, geralmente caracterizados pela
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ausência total de luz e/ou combinados com a escassez de recursos alimentares (Howarth, 1980, 1987; Howarth e
Hoch, 2005). Com essas transformações, algumas espécies se tornam capazes de se adaptar aos modos de vida
estabelecidos pelas condições do novo local.
Diante dessas circunstâncias, para diferenciar a fauna subterrânea daquela encontrada em superfície, uma
classificação básica proposta por J.R. Schiner em 1854 e modificada posteriormente, em 1907, por E. Racovitza,
conhecida atualmente como sistema Schiner-Racovitza, foi estabelecida. Seu conceito de classificação se baseia
em três categorias, que foram adaptadas em 1988 por Holsinger e Culver:
• Troglóbios/Estigóbios - Correspondem a populações de origem exclusivamente subterrânea, ocorrendo
geralmente nas partes mais profundas, onde há ausência de luz. Trata-se de animais capazes de
estabelecer populações viáveis nesse tipo de ambiente, podendo apresentar modificações decorrentes
do isolamento nesse local (comportamental, fisiológica ou morfológica). O termo troglóbio é atribuído
aos animais terrestres, enquanto estigóbio é conferido aos aquáticos, quando essas características são
presentes. O exemplo mais famoso trata-se do Proteus anguinus, uma espécie endêmica de salamandra
cega que habita as águas subterrâneas do carste europeu.
• Troglófilos/Estigófilos - Compreendem os organismos capazes de habitar e se reproduzir tanto no ambiente
externo (de superfície) quanto no ambiente subterrâneo. Nessa categoria, se encaixam alguns artrópodes,
como aranhas, opiliões e grilos.
• Trogloxenos/Estigoxenos - Organismos frequentemente encontrados no ambiente subterrâneo que
necessitam voltar à superfície para completar seu ciclo de vida ou então para forragear. De modo geral,
os recursos alimentares existentes nesse meio não são suficientes para manter essas espécies. Os
morcegos são exemplos comuns nessa classificação.
Nesse cenário, pôde-se observar os mais variados grupos faunísticos nas cavernas da região de Vazante-Paracatu,
os quais pertencem, de alguma forma, a uma dessas três categorias. Espécies que habitam o ambiente externo (acima
do solo) utilizando ocasionalmente o ambiente subterrâneo também foram encontradas em grande número. Ao todo,
foram observados seis filos: Annelida, Arthropoda, Mollusca, Nemathelminthes, Platyhelminthes (todos invertebrados)
e Chordata (vertebrados), resultando em mais de cem mil espécimes contabilizadas.
Constatou-se que grande parte dos animais registrados pertence a grupos taxonômicos comumente encontrados
em outras cavernas e regiões do Brasil. Assim, serão comentados, a seguir, aqueles que se destacaram na região de
Vazante-Paracatu.
As aranhas, animais extremamente diversos e exímios predadores, pertencem à classe Arachnida, que está
inserida entre os grupos que compõem o filo Arthropoda. Elas possuem tamanho e comportamento variados e podem
ser comumente encontradas em cavernas. Esses animais formaram um dos grupos mais diversos e abundantes nas
cavidades da região, correspondendo a mais de três quartos dos indivíduos encontrados.
Ao todo, foram reconhecidas 20 famílias de aranhas. Dentre elas, duas sobressaíram entre as demais:
Ctenidae e Sicariidae. A primeira revelou ser um grupo comum nas cavernas da região, sendo a família mais
frequente nesses ambientes. Sua composição foi diversificada, sendo representada por quatro gêneros: Ctenus,

Enoploctenus, Isoctenus e Phoneutria. Vale destacar que esse último (Phoneutria) é popularmente conhecido
como “aranha-armadeira” ou “aranha-da-banana” e considerado de importância médica devido à ação do seu veneno
(que afeta o sistema nervoso e o controle muscular) e ao número de acidentes registrados em humanos no Brasil. Os
espécimes observados estavam ativos e caminhando livremente em busca de presas e parceiros para acasalamento.
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Diversidade do grupo Araneae:
(A) Mygalomorphae; (B) Segestriidae; (C) Scytodidae;
(D) Tetrablemmidae; (E) Caponiidae; (F) Corinnidae,
(G) Oonopidae – fêmea com ooteca.
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No período de reprodução, as fêmeas normalmente adotam uma postura peculiar, de modo a proteger sua ooteca
(estrutura de seda onde o animal deposita seus ovos). Tal comportamento é conhecido como “cuidado parental”. Esse
cuidado com a prole, até que ela alcance sua independência, aumenta a probabilidade de sobrevivência dos filhotes
e, consequentemente, garante o sucesso reprodutivo da espécie.

A

B

C

D
Fotos: Acervo Carste

(A-C) Tipos de Ctenidae.
(D) Fêmea com ooteca.

Quanto às aranhas Sicariidae, essa foi a família mais abundante do projeto, representando 57% do total
de aranhas registradas. Diferente de Ctenidae, ela foi composta exclusivamente pelo gênero Loxosceles,
popularmente conhecido como “aranha-marrom” ou “aranha-violino”, que é também considerado de
importância médica devido à ação do seu veneno (capaz de degradar proteínas por enzimas) e ao alto número
de acidentes em humanos no Brasil. Os espécimes de aranha-marrom são menos ativos e costumam passar a
maior parte do tempo em suas teias irregulares – construídas de forma semelhante a um lençol – aguardando o
aprisionamento de algum animal para se alimentarem. Na época do acasalamento, os machos tornam-se mais
ativos, perambulando em busca de teias com fêmeas dispostas à cópula; já as fêmeas elaboram uma ooteca
que fica fixa em sua teia após a cópula. Elas também desenvolvem o cuidado parental.

A

B

(A-C) Aranha-marrom.
(B) Loxosceles predando Diptera.
(C) Fêmea ao lado da ooteca
com filhotes recém-eclodidos.

C
Acervo Carste

Outras famílias de aranhas também foram evidenciadas em quantidade significativa, como Pholcidae,
Theridiidae, Theridiosomatidae e Salticidade. No ambiente cavernícola, elas geralmente são encontradas por
toda a extensão do piso, principalmente próximas aos cantos, paredes e fendas. Nesses locais, elas tecem suas
teias e aguardam a captura de possíveis presas. Exceção para a família Salticidae, cujos espécimes são muito
ativos e errantes. Usualmente, essas aranhas são encontradas na zona de entrada da caverna, perambulando
pelo piso, parede e teto em busca de alimento.
Sobre os outros grupos que formam a classe Arachnida – ácaros, amblipígios, opiliões, palpígrados,
pseudoescorpiões, schizomida e escorpiões –, seus representantes são animais errantes e predadores ativos.
Diferem quanto a morfologia, tamanho e comportamento. De modo geral, podem ser encontrados por toda a
extensão do ambiente subterrâneo, em todos os locais: no piso, sob rochas, em meio ao material vegetal e
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Espécimes de aranhas:
(A) Pholcidae - fêmea com ooteca;
B) Theridiosomatidae - fêmea de Plato com ooteca;
(C) Theridiidae; (D) Salticidae.
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Fotos: Acervo Carste
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Exemplares da classe Arachnida: (A) Acari; (B) Amblypygi; (C) Opiliones; (D) Palpigradi; (E) Pseudoscorpiones; (F) Scorpiones; (G) Schizomida.

raízes, em depósitos de guano e em paredes e fendas nas rochas. Um dado inédito para o Estado de Minas
Gerais e merecedor de destaque foi a ocorrência de 22 indivíduos da ordem Schizomida na caverna Gruta da
Gameleira. A relevância de tal registro se dá pelo fato de que, até o momento, não há menção, em artigos
científicos ou na literatura específica, sobre a ocorrência desse grupo em Minas Gerais.
Ainda sobre o filo Arthropoda, a classe dos insetos também foi abundante e diversificada nas cavernas
da região, contabilizando mais de 77 mil espécimes. Dentre as ordens de insetos, quatro se destacaram
quanto à sua abundância: dípteros, lepidópteros, psocópteros e isópteros. Todos eles são considerados presas
comumente utilizadas como recurso alimentar pelos predadores cavernícolas, como aranhas, pseudoescorpiões
e alguns hemípteros.
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Indivíduos da classe Insecta: (A) Blattaria; (B) Coleoptera; (C) Hymenoptera; (D) Zygentoma; (E) espécime jovem enquadrado no grupo das Larvas.

Os dípteros, popularmente conhecidos como moscas, mosquitos, pernilongos e flebotomíneos, são capazes
de colonizar em ambientes bem diversos, inclusive em cavernas. Trata-se de um grupo complexo, com grande
diversidade de espécies e relevância ecológica importante, pois podem executar funções como polinização,
predação ou parasitismo (Brusca et al., 2003). Dentre aqueles encontrados nas cavernas do Distrito Cárstico
Vazante-Paracatu, muitos foram observados em pouso nas paredes, associados aos depósitos de guano de
morcegos hematófagos ou então dispersos por toda a extensão da cavidade.
As mariposas e as borboletas configuram a ordem dos lepidópteros. Geralmente, o mais comum no
interior de cavernas são as mariposas. Os indivíduos desse grupo, quando juvenis, ocorrem sob forma de
lagartas e, quando adultos, tornam-se alados. Durante o levantamento feito nas cavernas da região, todos os
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Fotos: Acervo Carste

Variedade de dípteros encontrados no
interior das cavernas estudadas.
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espécimes juvenis observados pertenceram à família Tineidae. Sua distribuição nas cavidades se deu sempre
no piso, sendo possível, muitas vezes, observá-los se alimentando de fungos, detritos, raízes e até guano.
No momento da passagem para a fase adulta, as larvas desse grupo se deslocam para posições superiores
(paredes e teto), onde permanecem penduradas até atingirem a fase adulta. Em relação aos adultos, nesse
caso considerando todos os espécimes observados, apresentaram tamanhos variados e coloração escura, de
cinza-prateado a marrom-escuro. Em alguns casos, ocorreram em número de centenas a milhares, variando
de acordo com o tamanho e as condições da cavidade. Semelhante aos dípteros, executam função ecológica

Acervo Carste

importante, como a polinização.

Diversidade de Lepidópteros encontrados nas cavernas da região de Vazante-Paracatu.
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Psocópteros são insetos pequenos que se alimentam principalmente de fungos e detritos orgânicos.
Quando juvenis, são ápteros (sem asas); quando adultos, tornam-se alados. São encontrados com frequência
no ambiente cavernícola, principalmente nas zonas de entrada e com penumbra. Nas cavernas estudadas,
a quase totalidade dos jovens observados se encontrava no piso, muitas vezes associado aos acúmulos de
material vegetal. Já os adultos sempre ocupavam paredes e teto próximos à entrada.

A

B

C

D

Fotos: Acervo Carste

Psocópteros: (A) indivíduos jovens; (B-D) diferentes tipos de adultos.

A ordem dos isópteros, composta pelos cupins, formam complexas colônias (cupinzeiros) dentro e fora de
cavidades. Normalmente, são conhecidos por serem grandes consumidores de madeira e agentes na ciclagem
de nutrientes (Noirot, 1970; Rosa, 2008). No ambiente subterrâneo, entretanto, os recursos utilizados são outros.
No caso das cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, foi possível observá-los utilizando depósitos de
guano e matéria orgânica em decomposição como fonte de alimento.
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(A) cupinzeiro; (B) espécimes de cupins associados
ao depósito de guano de morcego hematófago.

B

Fotos: Acervo Carste

A
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Ainda no grupo dos insetos, outras ordens são frequentes no ambiente subterrâneo. Os ortópteros (grilos
e gafanhotos) são animais caracterizados pelas pernas posteriores geralmente grandes e especializadas em
saltar; os machos costumam estridular (ato de esfregar as asas anteriores entre si ou a parte interna da perna
posterior contra uma nervura específica) para produzir sons. Em geral, a maioria deles se alimenta de plantas
(vegetais), mas alguns se alimentam tanto de material vegetal como animal, além de outros serem predadores
(Brusca et al., 2003; Eades, 2016). Sobre as espécies de grilos encontradas nas cavernas da região, foram
comumente vistos se alimentando de material vegetal em decomposição, detritos orgânicos, guano e até
carcaças de outros invertebrados.
Por fim, a ordem Hemiptera revelou uma diversidade significativa de espécies com padrões morfológicos
distintos. Entre elas, a característica comum é o aparelho bucal picador-sugador, e o que as torna diferentes
são, principalmente, as asas. Com base nesses caracteres, foi possível agrupá-las em três categorias. A primeira
foi representada por espécimes maiores, variando de um a três centímetros, sendo a maioria deles representada
por Emesinae e Zelurus. Já a segunda foi composta por espécimes cujos exemplares são popularmente
conhecidos como cigarrinhas; os juvenis foram encontrados no piso sob blocos de pedras ou então associados
às raízes, enquanto os adultos ocorreram nas paredes e no teto das cavernas. A terceira categoria foi formada
pelas populares cochonilhas, animais pequenos (de 1mm a 5 mm), de aparência variada, geralmente cobertos
por uma camada cerosa ou então lisos e brilhantes (Rafael, 2012). No ambiente cavernícola, são comumente
encontrados nas raízes, onde se alimentam da seiva das plantas.

(A-C) Variedade de grilos
encontrados nas cavernas
da região. (D) indivíduo jovem
se alimentando da carcaça
de um adulto.
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Exemplares de hemípteros: (A) Emesinae; (B) Zelurus;
(C-D) cigarrinhas; (C) jovens; (D) adulto; (E-F) cochonilhas.
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Finalizando os grupos de invertebrados que merecem destaque, vale mencionar os Entognathas, representados
pelos colêmbolos e pelos dipluros. Os primeiros são animais bem pequenos (a maioria não ultrapassa os 6 mm
de tamanho corporal) e apresentam uma estrutura em seu apêndice abdominal (fúrcula) que funciona como uma
mola utilizada para saltar em situações de fuga ou ameaça (Brusca et al., 2003; Balvasi et al., 2016). No ambiente
cavernícola, são comumente encontrados associados às concentrações de material vegetal, detritos orgânicos
e depósitos de guano. Nas cavernas estudadas, concentrações de colêmbolos foram observadas em grandes
depósitos de guano de morcegos. Já em relação ao segundo grupo, os dipluros são pequenos invertebrados de
coloração clara, com dois cercos caudais característicos e olhos ausentes. Pouco se sabe sobre a ecologia e
ocorrência desses animais no Brasil, pois quase não há estudos relacionados a esse grupo. No levantamento feito

Fotos: Acervo Carste

nas cavernas da região de Vazante-Paracatu, poucos dipluros foram encontrados.
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C

Espécimes de Entognatha:
(A-C) colêmbolos;
(C) colêmbolos em depósito de
guano de morcego hematófago;
(D-E) exemplares de dipluros.
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Em relação aos vertebrados, os mais comuns no ambiente cavernícola foram quirópteros (morcegos) e anuros
(sapos, pererecas e rãs). Os morcegos, além de exercerem importante papel como polinizadores e dispersores
de sementes, são os únicos mamíferos com capacidade de voo. Possuem alta diversidade de espécies, como
também hábitos alimentares variados (Kunz e Lumsden 2003). Nas cavernas estudadas, foram contabilizados 3.025
exemplares. Dentre eles, puderam ser reconhecidas quatro espécies: Chrotopterus auritus, considerada como a
segunda maior entre os morcegos do Brasil e das Américas; Diphylla ecaudata, a menor do grupo dos morcegos
vampiros; Furipterus horrens e Natalus macrourus, ambas de tamanho corporal pequeno e que se alimentam de
insetos (Dos Reis, 2007). Além dessas espécies, outras famílias e gêneros foram observados. Destes registros,
destaca-se o da espécie ameaçada de extinção N. macrourus, que ocorreu somente em uma caverna (VT-0009),
onde foi possível encontrar uma colônia com 40 indivíduos.
Quanto aos anuros, esses são comumente reconhecidos pelos olhos protuberantes, pelas pernas traseiras
especializadas para o salto e pela capacidade de projetar sua língua a longas distâncias para capturar presas (Pough

et al., 2003). Normalmente, estão associados a ambientes úmidos ou próximos a cursos d’água e, ocasionalmente,
são encontrados se abrigando no interior de cavidades. Nas cavernas da região, seis grupos diferentes foram
encontrados; em muitas ocasiões, o animal em si não foi encontrado no local, mas evidências de sua ocorrência
foram registradas, como fezes, rastros e pegadas na lama.
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Tipos de morcego:
(A) Peropteryx; (B) Diphylla ecaudata; (C) Colônia de Desmodontinae;
(D) Chrotopterus auritus ; (E) Phyllostomidae.
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Fotos: Acervo Carste
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Variedade de anuros encontrados no interior das cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu: (A) Scinax cf. fuscovarius;
(B) Physalaemus; (C) Rhinella cf. schneideri; (D) Leptodactylus cf. mystaceus

VESTÍGIOS
No ambiente cavernícola, diferentes tipos de vestígios podem ser encontrados, desde fragmentos de
conchas e animais a ossos, rastros e pegadas. É importante compreender, entretanto, que nem todos os
vestígios observados no interior de uma caverna foram necessariamente produzidos nesse ambiente. A ação
da água, do vento ou até mesmo de outro animal pode acabar proporcionando o seu carreamento do ambiente
externo (onde também podem ser produzidos) para o interno. Nesse caso, quando o responsável pelo vestígio
em questão não é comumente visto no interior da caverna, entende-se que esse sinal ou resquício seja apenas
um indicativo da sua presença e não uma evidência direta decorrente da fauna subterrânea.
Sobre vestígios encontrados no interior das cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, os mais
variados tipos foram observados. No entanto, o mais interessante foi um casulo/câmara, composto por barro
e seda, encontrado no piso da caverna Furna do Paiadão. Essa enigmática cápsula há tempos tem intrigado
os estudiosos do ambiente subterrâneo, pois, quando encontradas, geralmente estão vazias e abandonadas.
Recentemente, entretanto, estrutura semelhante, encontrada em cavernas portuguesas, foi estudada por
Reboleira e Enghoff (2016) e sua finalidade desvendada. Segundo o trabalho, ela é construída por uma espécie
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Tipos de vestígios encontrados nas cavernas: (A) conchas de Gastropoda; (B) exoesqueleto de
aranha (Phoneutria); (C) ninho de ave; (D) caminho de cupim; (E) pegadas.

de diplópode com a finalidade de protegê-lo durante o processo de ecdise (troca de pele). Após o enrijecimento
completo de seu corpo, o animal abandona a cápsula e volta a ter vida livre. No Brasil, o relato dessas
estruturas em estudos de biologia subterrânea, apesar de raro, não é novidade. Entretanto, o que merece
destaque nesse registro é o fato de ser o primeiro, em cavidades brasileiras, com a presença da câmara
protetora e do diplópode em seu interior.

Câmara de barro com exemplar de diplópode no seu interior.
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INTERAÇÕES E RELAÇÕES ECOLÓGICAS
Diversos tipos de interações e relações ecológicas no ambiente cavernícola são descritos e relatados
na literatura especializada. Tendo como base aquilo que foi observado nas cavernas da região, três tipos de
interações/relações foram reconhecidas: predação e parasitismo (mais comuns no meio subterrâneo) e um
aparente comensalismo (menos comum no meio subterrâneo).
Em relação àquela presenciada com maior frequência – predação –, o grupo dominante foi o dos aracnídeos,
representado por aranhas, amblipígios e pseudoescorpiões. O destaque em relação a esse tema foi o inusitado
registro de uma aranha-marrom (Loxosceles) predando um escorpião.
Outro tipo de interação bastante comum, porém com menor número de registros, foi o parasitismo. Todos
os casos observados tiveram o ácaro como hóspede e hospedeiros variados: psocóptero, casulo de mariposa,
grilo e sapo.
O último tipo de interação registrada foi o mais interessante. O comportamento incomum e merecedor
de destaque envolveu ácaros e aranhas-marrom (Loxosceles). Nessa aparente interação, ácaros de coloração
amarronzada a acinzentada e de pernas alongadas desenvolveram a capacidade de perambular e permanecer nas
teias de Loxosceles sem se prenderem ou serem predados por elas. Constatou-se, em média, um número não
maior que dez ácaros por teia. Em alguns momentos, enquanto as aranhas consumiam as presas capturadas,
foi possível observar esses ácaros se aproveitando do alimento da aranha, alimentando-se simultaneamente
com o predador. Aparentemente, trata-se de um tipo de comensalismo.
Outro fato curioso observado nas mesmas situações: dezenas de ácaros de coloração clara a esbranquiçada
e tamanho reduzido observados sobre o dorso de algumas Loxosceles. Baseando-se somente no que foi visto em
campo, não é possível afirmar se esses ácaros menores correspondem aos jovens dos indivíduos encontrados
perambulando nas teias ou se tratam de outra espécie. À primeira vista, esses ácaros menores nos dão a
impressão de estarem livres sobre o dorso das aranhas, o que torna curiosa essa tolerância delas em relação a
eles, já que as aranhas poderiam facilmente se livrar dos ácaros no procedimento de autolimpeza. De qualquer
maneira, trata-se de uma interação incomum que carece de estudos mais aprofundados, uma vez que não há
informações disponíveis na literatura.
Fotos: Acervo Carste

Aranha-marrom predando escorpião.

140

O CARSTE DE VAZANTE-PARACATU-UNAÍ

Registro de parasitismo. Ácaro (coloração alaranjada)
parasitando Psocoptera.
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Acervo Carste

Interação entre ácaros e Loxosceles:
(A) ácaros encontrados na teia de Loxosceles;
(B) ácaros no dorso de Loxosceles (seta branca);
(C) e ácaros no dorso da aranha (seta vermelha).

C
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ADAPTAÇÕES DA VIDA SUBTERRÂNEA
Conforme já discutido neste capítulo, o critério utilizado para se caracterizar uma espécie como a troglóbia
é o geográfico, ou seja, ela deve ser exclusiva do ambiente subterrâneo. No entanto, tratando-se da fauna
brasileira, essa é uma tarefa extremamente difícil, tendo em vista a alta diversidade de espécies e o ainda
reduzido conhecimento da taxonomia dos animais, principalmente invertebrados, presentes no meio externo.
Para viabilizar esse tipo de estudo, utiliza-se a presença de especializações normalmente observadas em organismos
exclusivos do meio subterrâneo (comportamental, fisiológica ou morfológica) como fator-chave de decisões.
Quando essas adaptações estão ligadas a características morfológicas, utiliza-se o termo troglomorfismo.
Segundo Ferreira (2011), esse termo foi estabelecido para se referir às características morfológicas de espécies
potencialmente troglóbias e que permitem melhor adaptação ao ambiente cavernícola.
Dentre as inúmeras especializações morfológicas existentes, aquelas comumente vistas e de fácil
reconhecimento são: redução de asas, olhos e pigmento ou até mesmo a ausência deles, como também
(em contrapartida a essas modificações) alteração ou desenvolvimento de outras estruturas corporais, como
alongamento de apêndices e aumento da quantidade de estruturas sensoriais.
Nesse contexto, com base no que foi encontrado no Distrito Cárstico Vazante-Paracatu, 54 cavidades
apresentaram ao menos um grupo faunístico com tais características. Por esse motivo, essas cavernas
merecem especial atenção, tendo em vista a ocorrência dessa fauna seriamente vulnerável.

OCORRÊNCIA DE ORGANISMOS TROGLOMÓRFICOS - DCVP
Vazante

Nº de cavernas

Lagamar

7

9

2

36
60

4

33

Com espécimes troglomórficos

Sem espécimes troglomórficos

Ocorrência de organismos Troglomórficos - DCVP

No tocante aos registros dessa fauna específica, 12 grupos tiveram pelo menos um representante
troglomórfico: Araneae, Blattaria, Coleoptera, Collembola, Copepoda, Diplopoda, Hemiptera
(Auchenorrhyncha), Hirudinea, Isopoda, Opiliones, Palpigradi e Pseudoscorpiones. Destaque especial deve
ser atribuído à cavidade Lapa da Lagoa Rica, que sobressaiu entre as demais devido à maior relação de
grupos troglomórficos registrados.
Mesmo sabendo da importância (devido sua vulnerabilidade, raridade e cuidados para preservação) de cada
um desses grupos determinados como troglomórficos, dois deles merecem evidência. O primeiro deles, Araneae,
revelou quatro famílias com tais atributos: Ochyroceratidae, Oonopidae, Tetrablemmidae e Prodidomidae,
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Fotos: Acervo Carste

A

Exemplares de organismos potencialmente troglomórficos: (A) Isopoda; (B) Pseudoscorpiones; (C) Araneae; (D) Collembola.

sendo esta última a mais registrada. Geralmente, os espécimes da família Prodidomidae possuem coloração e
apresentam de seis a oito olhos. No entanto, aqueles aqui considerados troglomórficos se caracterizaram pela
despigmentação e ausência de olhos.
Até o momento, 309 espécies distribuídas no mundo compõem a família Prodidomidae (World Spider Catalog
2016). No Brasil, somente duas delas são classificadas como troglóbias: Lygromma ybyguara (Rheims e Brescovit,
2004), com distribuição restrita à Gruta de Maquiné, na cidade de Cordisburgo; e Brasilomma enigmatica
(Brescovit et al., 2012), com distribuição um pouco mais ampla, ocorrendo em poucas cavernas nos municípios de
Lima Duarte, Nova Lima e Matozinhos (todas, portanto, localizadas no Estado de Minas Gerais). Contudo, devido
à distância que há entre o local de ocorrência dessas espécies e o Distrito Cárstico Vazante-Paracatu (mais de
300 quilômetros), não foi possível fazer uma comparação entre o morfótipo amostrado e as espécies descritas,

Exemplar troglomórfico de Prodidomidae encontrado na caverna Lapa da Deuza.
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pelo fato de os exemplares não terem sido coletados e comparados, impossibilitando o diagnóstico. Vale destacar
que as duas espécies descritas estão presentes na lista federal de espécies ameaçadas de extinção, sendo B.

enigmatica enquadrada na categoria “em perigo” e L. ybyguara na categoria “criticamente em perigo”.
O segundo grupo, Hemiptera (Auchenorrhyncha), popularmente conhecido como grupo das cigarrinhas,
apresentou um único exemplar. Os troglomorfismos observados foram ausência de olhos, redução de asas e
pigmento. Embora esse registro tenha sido de um único exemplar na caverna Gruta da Guariroba, tal informação
se torna relevante ao considerar a existência, até o momento, de somente duas espécies de cigarrinhas
troglóbias no Brasil: Ferricixius davidi (Hoch e Ferreira, 2012) e Potiguara troglobia (Hoch e Ferreira, 2013).
A primeira espécie, F. davidi, pertence à família Cixiidae e tem sua distribuição restrita a cavidade MP-08, no
município de Itabirito, em Minas Gerais. Já a outra espécie, P. troglobia, pertence à família Kinnaridae e ocorre
em nove cavernas no Estado do Rio Grande do Norte.
Apesar de o exemplar encontrado no Distrito Cárstico Vazante-Paracatu não ter sido coletado, ao se
comparar, por meio de fotos, as características morfológicas do espécime observado com as das espécies
descritas, percebe-se indícios de que o exemplar encontrado na Gruta da Guariroba possa também pertencer à
família Kinnaridae, devido ao tamanho corporal diminuto, à ausência de espinhos característicos no último par
de pernas, além de outras características específicas, diferenciando-o de Cixiidae.

B

C
Exemplares troglomórficos do grupo das cigarrinhas:
(A-C) espécime encontrado na caverna Gruta da Guariroba.

A

Acervo Carste
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Tamanduá-bandeira com dois filhotes
(escondidos ao fundo) na caverna Lapa do
Tamboril VI.

No entanto, essa é uma suposição baseada em parâmetros morfológicos de comparação observados por
meio de fotos. Para melhor diagnóstico do caso em discussão, é preciso que o animal seja coletado com a
intenção de identificá-lo de forma apropriada. Outro fato interessante, caso se confirme a suspeita de ser um
exemplar da família Kinnaridae, é que esse passaria a ser o primeiro registro de espécie troglóbia dessa família
para o Estado de Minas Gerais e o segundo para o Brasil.
ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
No tocante às espécies ameaçadas, tendo como base a lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna
de Minas Gerais (Deliberação Normativa COPAM nº 147, de 30 de abril de 2010), enquadra-se nessa categoria
o registro de uma fêmea e dois filhotes de Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), considerada na
categoria vulnerável, se abrigando na caverna Lapa do Tamboril VI.
Outro registro trata-se de uma colônia de Natalus macrourus, com
aproximadamente 40 indivíduos, encontrada na caverna VT-0009. Essa espécie,
mesmo não estando na lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna
de Minas Gerais, está presente na lista nacional oficial de espécies da fauna
ameaçadas de extinção (Portaria Ministério do Meio Ambiente nº 444, de 17 de
dezembro de 2014), na categoria vulnerável.
Exemplar de Natalus macrourus encontrado na caverna VT-0009.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cavernas avaliadas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu revelaram uma complexidade
significativa quanto às condições de luminosidade no seu interior, sendo encontrado, em boa parte
delas, os três tipos de zonações (entrada, penumbra e afótico). Tais circunstâncias, associadas à
disponibilidade de recursos alimentares, atuam de modo determinante na composição da fauna
cavernícola local.
Um grande número de espécimes, dos mais variados grupos taxonômicos, foram amostrados nas
cavernas estudadas. Desses, muitos podem ser comumente encontrados em cavidades de outras
regiões do país. No entanto, tal afirmação não cabe aos organismos considerados troglomórficos,
devido à sua característica de restrição ao ambiente subterrâneo. Possivelmente, são restritos à
região do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu.
Nesse quadro, considerando o total de cavernas estudadas, 54 delas apresentaram ao menos um
organismo troglomórfico. Dentre elas, 11 se destacaram quanto à variedade de espécimes encontrados
com tais características: Lapa da Lagoa Rica, localizada em Paracatu; Cavidade 5, Lapa Nova, Lapa
da Deuza, VT-0051, Sumidouro da Gameleira (P-56), Lapa Nova II, Gruta dos Urubus, Caverna (P-4) e
Gruta das Urtigas, localizadas em Vazante; e VT-0009, localizada em Lagamar. Além dessas, a Lapa do
Tamboril VI também merece destaque pelo registo de um exemplar de espécie ameaçada de extinção
(Myrmecophaga tridactyla – tamanduá-bandeira). Tais resultados demonstram a importância desses
locais como abrigo, refúgio, local de acasalamento e procriação da fauna.
Por fim, vale destacar a necessidade de novos estudos espeleológicos na região, visando ao
aprofundamento do conhecimento sobre a fauna cavernícola local e o estabelecimento de áreas
de interesse à conservação. Para esse último caso, ressalta-se a importância de se considerar
tanto a caverna como sua área de influência (meio externo e subterrâneo), de forma a manter sua
integridade física e a manutenção do equilíbrio ecológico existente.
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O jeito que a água por ali passou,
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Distrito Cárstico Vazante-Paracatu (DCVP) engloba um grande número de cavernas, algumas
das quais, notadamente aquelas reconhecidas como mais significativas, alvo de estudos
geoespeleológicos em maior grau de detalhe. Devido ao interessante contexto geológico, essa
região apresenta importante variedade em termos de morfologia e gênese de cavernas.
Compreender os mecanismos responsáveis pela formação de cavernas é importante, pois a
gênese dos condutos subterrâneos está intimamente relacionada ao armazenamento e à dinâmica
das águas subterrâneas, controlando o volume e a localização das reservas hídricas. A dissolução da rocha, ao
criar espaços vazios, pode gerar locais favoráveis para a deposição mineral. Muitas ocorrências de mineralização
com valor econômico em carbonatos estão ligadas a feições dissolutivas e a cavernas, incluindo reservatórios
de petróleo. A compreensão dos processos espeleogenéticos fornece elementos essenciais para a elucidação da
geração e evolução desses depósitos.
Dois dos principais estilos de espeleogênese estão representados na área de estudos: a espeleogênese
epigênica, na qual a água responsável pela formação das cavernas provém da superfície através de chuva ou rios,
e a espeleogênese hipogênica, na qual a água possui origem profunda e ascende rumo à superfície, formando
cavernas. Destaque para os processos hipogênicos, que, nos arredores de Vazante, adquirem reconhecimento
internacional devido não apenas à dimensão e à morfologia das cavernas, mas também pela relação com a mais
importante mineralização de zinco conhecida na América do Sul. As galerias da mina subterrânea da Votorantim
Metais, em Vazante, permitem que os processos hipogênicos sejam observados também em profundidade, algo
pouco comum em outras regiões do globo, o que confere à área valor didático e científico.
Além do componente hipogênico, várias cavernas representam excelentes exemplos de carste epigênico, sendo
percorridas por drenagens perenes ou temporárias, exibindo dimensões quilométricas. Além desses dois modos de
formação, a região apresenta algumas cavidades formadas por processos mistos ou mesmo se encontram em estágio
evolutivo que não permite uma determinação clara dos processos responsáveis por sua formação.
A proximidade entre as cavernas e a mina de zinco de Vazante foi fator motivador para o início de pesquisas
sobre a gênese das cavernas na área, conduzidas pelo então hidrogeólogo da Votorantim Metais, Cristian
Bittencourt. Esse impulso inicial não teve prosseguimento, mas a caracterização do patrimônio espeleológico
do DCVP, apresentada nesta obra, representou oportunidade para revisitar conceitos sobre espeleogênese,
registrar e analisar processos espeleogenéticos em uma área mais ampla e propiciar uma visão abrangente
sobre processos de formação de cavernas na área de estudo.

COMPARTIMENTAÇÃO DA ESPELEOGÊNESE NA REGIÃO CÁRSTICA
Dois mecanismos principais se configuram como responsáveis pela formação de cavernas na área do
Grupo Vazante. Nos arredores da cidade de Vazante, se estendendo para NE e, grosso modo, acompanhando o
falhamento de Vazante, tem-se uma série de cavernas que apresentam feições hipogênicas. Essas cavernas
apresentam, ao menos na zona imediatamente a NE de Vazante, uma relação locacional clara com a bem
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estudada e importante mineralização de zinco. Nesta área relativamente restrita, tem-se uma série de
cavidades onde predominam os processos hipogênicos. Os limites da área sob influência da espeleogênese
hipogênica estão provavelmente associados à ocorrência de dutos verticalizados que causam a ascensão dos
fluidos responsáveis pela formação das cavernas (e talvez também da mineralização). Como esses dutos estão
associados a fatores tectônicos, relativos a condições locais de distribuição de zonas de falhas e fraturas, é
natural que os fenômenos relacionados à espeleogênese hipogênica ocorram em área relativamente restrita.
Por outro lado, cavernas epigênicas dependem de fatores externos que atuam em amplas áreas. A ação
da água de chuva, que já chega ácida na superfície, se tornando ainda mais ácida ao absorver o CO2 contido
no solo, nas raízes e no húmus, pode ocorrer em qualquer local em que a rocha carbonática esteja exposta ou
imediatamente abaixo da superfície. No entanto, outra característica peculiar da região em estudo contribui
para a existência de expressivas cavernas epigênicas. Boa parte da região apresenta calcários e dolomitos
limitados por rochas pelíticas (filitos, siltitos) metamorfizadas. Essas rochas argilosas, por serem mais
resistentes à ação química, ficam preservadas como regiões mais altas, ao passo que os carbonatos, mais
facilmente dissolvidos, representam as porções rebaixadas. Desta forma, a água de chuva que cai por sobre os
metapelitos das formações circunvizinhas se concentra sob forma de drenagem, que, ao atingir os calcários nas
porções mais baixas, forma sumidouros, gerando cavernas percorridas por rios, alguns deles não mais ativos.
Assim sendo, há uma tendência a se ter cavernas epigências em zonas próximas aos limites (contatos) entre
as rochas carbonáticas e as pelíticas.
Também é frequente a ocorrência de cavernas em que os processos hipogênicos e epigênicos se combinam,
superpostos, ou mesmo cavernas que representam fragmentos de sistemas subterrâneos outrora muito mais
extensos, cujos processos formadores são de difícil determinação, exigindo estudos mais aprofundados.
A riqueza e a diversidade dos estilos de formação de cavernas é marcante na área do Grupo Vazante. Em
uma área superior a 400 mil hectares, tem-se excepcionais exemplos de distintos processos formativos de
cavernas, o que reforça a importância dessa área no contexto cárstico e espeleológico do Brasil.

CONTROLES GEOLÓGICOS NA ESPELEOGÊNESE
As rochas do Grupo Vazante ocorrem em uma faixa alongada que se estende por cerca de 300 quilômetros
em direção aproximada Norte-Sul. Cunha et al. (2007) estimou sua espessura total em cerca de 2,5 quilômetros.
Sua idade e seu contexto deposicional têm sido discutidos em diversas publicações (Azmy et al., 2001; 2006;
2008; 2009; Rodrigues et al., 2012; Geboy et al., 2007; Misi et al., 2014), e idades entre 1 - 1,3 bilhão de anos
atrás têm sido propostas (Azmy et al., 2008; Geboy et al., 2013). O Grupo Vazante reúne sete formações, sendo
que três delas apresentam feições cársticas desenvolvidas em rochas carbonáticas: a Formação Lagamar, a
Formação Serra do Poço Verde e a Formação Morro do Calcário. Ao longo da área, as rochas carbonáticas do
Grupo Vazante exibem importantes variações composicionais e estruturais que podem influenciar e controlar
o desenvolvimento de cavernas. Em particular, as rochas carbonáticas da área são conhecidas pela presença
de notáveis níveis de estromatólitos. Estromatólitos são estruturas fósseis geradas por microrganismos
(principalmente cianobactérias), representadas por acumulações de lâminas superpostas de carbonato.
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Estromatólitos são formados em ambiente marinho, juntamente com a rocha, e fornecem informações sobre
o ambiente de sedimentação. Estromatólitos colunares têm sido reportados para afloramentos na superfície
(Moeri, 1972; Dardenne, 2009). Esse estudo identificou pela primeira vez espetaculares ocorrências no interior
de cavernas. Os níveis de estromatólitos em geral são mais propícios à dissolução do que o restante da rocha
e por isso exercem controle sobre algumas feições.
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Augusto Auler

Ocorrência de estromatólitos
colunares e intercalações argilosas
no dolomito nas cavernas
(A) Gruta VT- 0004, Vazante;
(B) Gruta VT-0006, Vazante.
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Níveis composicionais mais argilosos ou menos permeáveis são também frequentes e tendem a favorecer
abatimento e principalmente atuar como camadas mais resistentes, controlando o teto de algumas cavernas,
como a Lapa Nova e a Lapa da Deuza. Muitos tetos de caverna apresentam-se planos devido à existência desses
níveis. A presença de sílica, sob forma de chert, é bastante comum nas cavernas em Vazante. Normalmente
formam horizontes irregulares, orientados ora segundo o acamamento, ora segundo as fraturas. Por serem menos
permeáveis, são mais resistentes à dissolução e se apresentam em alto relevo. Os exemplares observados na
caverna VT-0188 estão entre os mais representativos da área, formando belas exposições conhecidas como

boxwork. Por fim, vale notar que contatos litológicos demarcados por falhas podem também exercer importante
controle em algumas galerias, conforme pode ser observado em magnífico conduto retilíneo na Lapa da Deuza.

Níveis argilosos influenciam a espeleogênese, como na caverna
VT-0191 (A) e VT-0196 (B).

A
Augusto Auler
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ESPELEOGÊNESE EPIGÊNICA
Cavernas geradas por águas oriundas de fontes meteóricas, ou seja, águas provindas da chuva, que são
concentradas em cursos d’água, são bastante frequentes na área de estudo. Este tipo de espeleogênese, denominado
epigênica, responde pela maior parte das cavernas de todo o mundo e é de se esperar que ocorra em regiões tropicais,
onde a intensidade da chuva, aliada à existência de solo e vegetação (a contribuir o CO2 que incrementa a acidez da
água), tende a favorecer esses processos. Cavernas epigênicas ocorrem em toda a área de estudo, sendo os melhores
exemplos registrados em suas extremidades, na borda sul (cavernas VT-47, VT-09) e na borda norte (cavernas
relacionadas ao Vale do Ribeirão Areia). Além do mecanismo clássico de gênese por rios, tem-se também a atuação
de outros processos associados à expansão de galerias subterrâneas quando total ou parcialmente entupidas com
sedimentos. A espeleogênese epigênica é responsável por morfologia característica, tanto na escala do padrão geral
das galerias da caverna quanto sob forma de feições preservadas em suas paredes e tetos.
Augusto Auler

CAVERNAS FLUVIAIS COM RECARGA ALOGÊNICA
Os carbonatos do Grupo Vazante ocupam as partes rebaixadas do relevo, que
são, em geral, bordejadas por rochas pouco permeáveis, compostas por argilas
(metapelitos). A concentração de fluxo favorece o aporte hídrico por sobre os
carbonatos, gerando sumidouros e formando cavernas que, como no caso do sistema
Areia em Unaí, superam os 7 quilômetros de extensão. O fato dessas drenagens
chegarem já sob forma de um fluxo concentrado favorece a geração pontual de
cavidades epigênicas relativamente extensas.

Marcelo Andrê

Contato litológico demarcado por fratura condicionando galeria no labirinto da Lapa da Deuza, Vazante.

Sílica amorfa (chert) formando
feição conhecida como boxwork
na caverna VT-188, Vazante.
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O principal conjunto de cavernas epigênicas se concentra na extremidade norte da área, no município
de Unaí, associado ao Vale do Ribeirão Areia. Destaque para a maior caverna da área de estudo, a Gruta do
Rio Areia, com 7.527 quilômetros de extensão. Algumas das cavernas nessa área são ativas, ou seja, são
percorridas por rios. Este é o caso da mencionada Gruta do Rio Areia, mas também das cavernas Paulista e
Sheilla Molhada. Na porção sul da área, as grutas VT-0009 e VT-0047 também apresentam drenagens perenes
e significativo desenvolvimento. Algumas cavernas, como a Gruta VT-0009, apresentam galerias orientadas
segundo a atitude das camadas. Outras podem ser percorridas desde o sumidouro até a ressurgência,
apresentando, em geral, um padrão dendrítico com alguns afluentes e meandros. No entanto, na Gruta
do Rio Areia há um longo trecho retilíneo orientado segundo uma fratura, formando um estreito cânion
com poucos centímetros de largura e centenas de metros de extensão. Esse local pode ser ultrapassado
por um conduto lateral que o circunda, como uma alça. Esse tipo de situação ocorre em outras cavernas,
como a Gruta VT-0009, onde trechos sifonados podem ser ultrapassados por galerias laterais superiores,
funcionando como pontos de escape (by-pass) para a água durante inundações. Labirintos de galerias
estreitas e retilíneas orientadas por fraturas alargadas são formados durante eventos de inundação, como
observado principalmente na caverna VT-0047.
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A

B
Condutos ativos de cavernas associadas ao vale do Ribeirão Areia,
Unaí. (A) Gruta do Rio Areia; (B) Gruta Paulista.

Galeria da caverna VT-0009, Lagamar,
apresentando conduto principal com drenagem orientado
segundo a atitude da camada.
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Mapa da gruta VT-0047 mostrando o labirinto
lateral (setor sul) gerado por episódios de
inundação. Esses condutos se orientam segundo
fraturas e são em geral altos e estreitos.

A

Marcelo Andrê

A evolução das cavernas epigênicas se dá pelo aprofundamento vertical das galerias. Algumas cavernas,
como a gruta VT-0001, apresentam cânions com mais de 20 metros de altura. O rio que gerou essas galerias pode
passar a fluir por outras rotas, fazendo com que o fluxo na caverna se torne intermitente ou seja interrompido.
Galerias em níveis superiores, atualmente secas, testemunham antigos percursos de drenagens subterrâneas,
conforme pode ser observado em duas cavernas no Vale do Ribeirão Areia: a Bart Cave e a Gruta Fendinha.
As cavidades epigênicas apresentam feições características de fluxo hídrico, como scallops (depressões em
formato de conchas nas paredes), bell holes (concavidades no teto em formato de sino), marmitas de erosão,
entre outras. O recobrimento sedimentar, tanto clástico como químico, tende a mascarar muitas dessas feições,
muito embora algumas cavidades, como a caverna VT-0051, apresentem trechos em que a drenagem intermitente
corre por sobre o piso desnudo.
B

Galerias fluviais secas (fósseis) em nível superior: (A) Bart Cave; (B) Gruta Fendinha, ambas em Unaí.
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Tanto a ocorrência de espessas coberturas de solo sobre os carbonatos quanto a existência de material argiloso
nas litologias pelíticas nas formações limítrofes fazem com que haja considerável aporte sedimentar. A sedimentação
fluvial ocorre em várias cavernas, e depósitos importantes podem ser observados nas cavernas VT-0047, VT-0001 e
Bart Cave. A presença de sedimento de composição predominantemente argilosa faz com que a base do conduto seja
impermeabilizada. A água fluirá por sobre o sedimento, dissolvendo o teto ou as paredes no contato entre sedimento
e rocha. Esse tipo de processo é denominado “paragênese” e é responsável pela geração de algumas feições
dissolutivas nas cavernas da região. A paragênese é favorecida devido a múltiplos episódios de preenchimento e
remoção de sedimentos, provavelmente relacionados a variações paleoclimáticas, conforme observado em outras
regiões do Brasil (Auler et al., 2009). Feições paragenéticas geradas no contato sedimento-rocha, como tubos
parasíticos (meio tubo milimétricos, similares a trilhas de anelídeos) e wall grooves (caneluras verticalizadas nas
paredes), foram observadas nas cavidades VT-0001, VT-0009, VT-0051 e em entalhes (notches) na Bart Cave.

B

Depósitos sedimentares de origem fluvial: (A) Bart Cave; (B) VT-0001.
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CAVERNAS HIPOGÊNICAS
A maior parte dos estudos sobre a gênese de cavernas no Grupo Vazante foi realizada nos arredores da
mina de zinco de Vazante, de propriedade da Votorantim Metais. Os trabalhos de Bittencourt (2008), Bittencourt
et al. (2008), Bittencourt et al. (2009), Bittencourt e Reis Neto (2012) e Auler e Souza (2017) sintetizam o
conhecimento sobre o carste hipogênico na área.
A região de Vazante contém os maiores depósitos de zinco e chumbo da América do Sul (Cunha et al., 2007)
e sua relação com cavidades motivou a maior parte dos estudos sobre espeleogênese. Muito embora existam
cavernas com características hipogênicas distantes da zona mineralizada, a maior parte está concentrada nos
arredores de Vazante, em especial associada à zona falhada que contém as principais ocorrências minerais.

MODELO DE GÊNESE HIPOGÊNICA
A proximidade entre a mineralização de zinco e as cavernas com morfologia hipogênica sugere fortemente uma
relação entre os processos envolvidos. No entanto, muito embora a mineralização tenha sido criada por processos
hidrotermais de origem profunda durante a orogênese Brasiliana (há 550 milhões de anos), não há evidência de que
as cavernas atualmente acessíveis estejam relacionadas com a ascensão do fluido metalífero e a deposição de zinco.
A zona que contém a mineralização é bastante complexa dos pontos de vista estratigráfico e estrutural, resultando
em uma série de compartimentos hidrogeológicos com distintas propriedades (Bittencourt, 2008). Esses aquíferos
se encontram sob graus variados de confinamento e permeabilidade. O corpo mineralizado se encontra associado
a uma brecha carbonática, que é alvo de dissolução por fluxo ascendente, gerando pequenas cavidades observadas
em profundidade na mina (Bittencourt, 2008). No entanto, o corpo mineralizado em si, apesar de essencialmente
impermeável, é descontínuo, permitindo que o fluxo hídrico ascendente de origem hipogênica atravesse a zona
brechada e ascenda através do horizonte de falha. A presença de lentes impermeáveis de filito é responsável por
desviar o fluxo ascendente, reorientando-o ao longo de planos de acamamento do carbonato, gerando cavidades
hipogênicas (Bittencourt et al., 2009).
Lapa
Nova

Nascente Rio
Poço
Santa
Verde Catarina

Legenda
Galeria subterrânea
Linhas de fluxo regional
Linhas de fluxo local
Nível d'água
Cavernas
Filito
Epicarste
Dolomito rosa
Dolomito cinza
Corpo mineralizado
Brecha

Modelo de espeleogênese hipogênica para o carste de Vazante. A água ascende pela zona falhada e é confinada por camadas filíticas, fluindo
segundo o acamamento por camadas dolomíticas e gerando cavernas atualmente secas, como a Lapa Nova, e ativas, como a nascente do Poço
Verde. Fonte: Bittencourt et al. (2009).
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MORFOLOGIA HIPOGÊNICA
Um total de 43 cavernas apresentam morfologia hipogênica na porção sul da área de estudo, estando, em
sua maior parte, concentradas nos arredores da zona mineralizada. As entradas estão inseridas na base de
morrotes e são, em geral, de pequenas dimensões, abrindo para galerias maiores em profundidade, sugerindo
que talvez fossem originalmente cavernas sem entrada natural (oclusas). As galerias se desenvolvem abaixo do
nível do compartimento das planícies e apresentam
padrão dominantemente reticulado e linear, com
direções predominantes N60W e N45E, embora o
padrão ramiforme incipiente possa ser reconhecido
em algumas cavernas. Muitas das cavernas têm sua
continuidade bloqueada por depósitos sedimentares,
sugerindo tratar-se de fragmentos de sistemas outrora
mais extensos. As maiores cavernas desse grupo
ocorrem nos arredores da zona urbana de Vazante – a
Lapa Nova e a Lapa da Deuza, respectivamente com
4,5 e 1,6 quilômetros de galerias mapeadas.

Ampla galeria na Lapa da Deuza com
teto plano condicionado por litologias
menos permeáveis.

Padrão reticulado (A e B) e ramiforme (C e D) de
algumas cavernas hipogênicas representativas.
(A) Lapa da Deuza (Instituto do Carste, 2009); (B) Lapa
Nova (SEE, 1984); (C) Caverna VT-0004 (Carste, 2015);
(D) Caverna VT-0188 (Carste, 2015).
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Algumas das maiores galerias se apresentam com teto plano, demarcado por litologias menos permeáveis,
como na Lapa da Deuza, sendo que em algumas situações a dissolução ascendente permitiu que se desenvolvessem
cúpulas. Outra morfologia hipogênica bastante comum são as longas e retilíneas galerias seguindo fraturas. Essa
morfologia do tipo rift é particularmente bem desenvolvida na Lapa da Deuza.

Teto plano na Lapa Nova II,
tendo sido perpassado em alguns locais,
formando cúpulas e rifts ascendentes.

Conduto retilíneo controlado por fratura no conduto
principal da Lapa da Deuza.

Conduto retilíneo, gerando padrão tipo
rift na Lapa Nova.
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Em relação a formas de menor porte, típicas feições hipogênicas são observadas nos tetos e nas
paredes, como cúpulas, tubos verticalizados, tubos ascendentes, meio tubos no teto, alimentadores
(feeders) e dutos verticalizados ao teto, que representam a zona de saída da água (outlets). Destaque para
notáveis cúpulas hipogênicas desenvolvidas no eixo de estromatólitos colunares, favorecidas pela maior
solubilidade destes. Esse tipo de feição é, até o momento, conhecido apenas para algumas poucas cavernas
nos arredores de Vazante.

A

B

C

D

E

F

Alimentadores laterais com canais ascendentes de teto nas cavernas (A) VT-0188, (B) Guariroba e (D e E) Sr. Antônio Andrade.
Cúpula no teto das cavernas (C) Guariroba e (F) Sr. Antônio Andrade.

Por se situarem abaixo do nível da planície que circunda os morrotes, as cavernas hipogênicas da
área de estudo foram submetidas a episódios de entupimento por material clástico seguido de remoção.
A invasão por drenagens efêmeras ocorre em algumas cavernas, facilitando a remoção sedimentar. Esses
episódios de preenchimento e remoção sedimentar são similares aos observados em cavernas epigênicas,
controlados por variações paleoclimáticas (Auler et al., 2009). Os pacotes sedimentares clásticos nas
cavernas tendem a ser abundantes e espessos, favorecendo a geração de feições paragenéticas como
pendentes e wall grooves.
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Galeria da caverna VT-0014 mostrando
abundantes vestígios de preenchimento
sedimentar nas paredes e no teto.
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Cúpulas hipogênicas desenvolvidas no eixo de estromatólitos
colunares: (A) Caverna VT-0004; (B) Caverna VT-0197.
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OUTROS PROCESSOS DE ESPELEOGÊNESE
Muito embora a maioria das cavernas do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu possa ter sua gênese
interpretada em termos de processos epigênicos e hipogênicos, há algumas variantes e processos
complementares que também contribuem para a atual morfologia das cavidades. Há, da mesma forma,
incerteza quanto à gênese de algumas cavidades devido ao alto grau de modificação e mascaramento de
feições genéticas.
Uma morfologia típica de algumas cavernas nos arredores de Paracatu é de conduto descendente de
grande porte que atinge o lençol freático, em geral representado por lagos de água cristalina, como no
caso da Gruta da Lagoa Rica, da Gruta Bom Sucesso e do Abrigo do Mato Seco. Em alguns casos, o conduto
descendente finaliza em uma sala plana muito ornamentada com espeleotemas. Devido à abundante
sedimentação química, não é possível observar feições espeleogenéticas, mas essas galerias talvez
representem trechos ascendentes de grandes dutos freáticos (phreatic lifts), que outrora funcionavam
como nascentes, hoje desativadas. Nesse caso, poderiam representar a porção final da zona de recarga de
um sistema hipogênico.

Marcelo Andrê

A

Amplos condutos descendentes (paleonascentes)
que terminam em lago (A - Gruta da Lagoa Rica) e sala
plana (B - Gruta do Morro Agudo).
A profusão de espeleotemas mascara possíveis
feições genéticas.

B
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Como algumas galerias de caverna atingem lagos que representam o afloramento do lençol freático, ocorre
ação química tanto de dissolução quanto deposição na área alagada. Na Gruta Lagoa Rica, variações do nível
do lago causaram redissolução em espeleotemas. Na Gruta Sapezal e em outras cavernas, há deposição de
espeleotemas subaquosos.
A rocha carbonática do Grupo Vazante apresenta-se muito corroída nas cavernas, inclusive com alguns
espeleotemas mostrando claros sinais de terem sofrido dissolução por processos subaéreos, como ocorre na
Lapa Nova. Esse ataque químico deve-se, provavelmente, à corrosão por condensação. O aspecto rugoso e
extremamente recortado da rocha encaixante provavelmente ocorre devido a esse processo.
Ao longo de certos maciços, nota-se, na base, um grande número de pequenas cavidades sequenciadas.
Algumas são geradas pela acumulação de blocos (cavernas em tálus). Outras são representadas por fendas
alargadas ou salões isolados, de pequenas dimensões. É possível que algumas dessas cavernas sejam
fragmentos de grutas mais extensas, mas sua pequena dimensão e seu grau de fragmentação dificultam
a interpretação. Outra possibilidade é que representem ocorrências espeleológicas pontuais, geradas pela
ação dissolutiva de águas pluviais diretamente sobre a rocha ou pela exumação de cavidade formadas na
zona epicárstica no contato rocha-solo. A superposição de processos espeleogenéticos, o mascaramento por
sedimentação clástica e química e a segmentação de cavernas outrora mais extensas ocorrem com frequência
na área e fazem com que a análise espeleogenética seja dificultada em muitas situações.

Marcelo Andrê

Lago que provavelmente representa o
afloramento do lençol freático na Gruta
Sapezal, com deposição de coraloides
sob o nível de água.
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Galeria da Gruta Guariroba apresentando contornos
muito corroídos, provavelmente devido à corrosão por
águas e vapores de condensação.

Augusto Auler

B

Augusto Auler

A

(A) Caverna VT-0145 gerada por acumulação de blocos (tálus).
(B) Caverna VT-0146 formada pelo descolamento
da face do paredão rochoso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O carste do Grupo Vazante apresenta considerável diversidade de mecanismos espeleogenéticos.
Como a área de carbonatos é, em geral, bordejada por rochas metapelíticas pouco permeáveis,
aportes hídricos provindos de chuva não se infiltram no solo, gerando concentração de fluxo que,
ao atingir os carbonatos, favorece a geração de cavernas epigênicas. Essas cavernas apresentam
padrão dendrítico e meandrante. A área que concentra a maior parte das cavernas epigências é
o Vale do Ribeirão Areia, na extremidade norte da área de estudo, incluindo a maior caverna da
região, a Gruta do Rio Areia, com mais de 7 quilômetros mapeados. As cavernas epigênicas se
apresentam em várias fases evolutivas, desde galerias ativas até condutos fósseis, com abundante
sedimentação clástica e química.
Nos arredores de Vazante, associadas à importante mineralização de zinco, se concentram
várias cavernas hipogênicas. Essas cavernas têm sido alvo de estudo, e um modelo espeleogenético
foi proposto, sugerindo que a água ascendente aproveita os níveis falhados da zona mineralizada,
formando cavernas quando confinada por camadas impermeáveis. Tanto as cavernas hipogênicas
quanto as epigências foram afetadas por processos tardios de sedimentação, responsáveis pelo
aporte e remoção sedimentar e geração de feições paragenéticas localizadas.
A região apresenta também contribuição de outros processos espeleogenéticos, como corrosão por
condensação, influência de flutuação do lençol freático em algumas cavidades e processos de abatimentos,
responsáveis por pequenas cavidades e fragmentação em sistemas outrora de maiores dimensões. A
diversidade e a riqueza representadas pelas cavernas do Grupo Vazante a transformam em uma região com
grande potencial científico, o que vem a justificar esforços para sua preservação e manejo.
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A

arqueologia é a ciência que investiga a história da humanidade através dos restos materiais
produzidos e apropriados pelo homem ao longo do tempo, suas tecnologias e estilos, além
das diferentes formas de uso e manejo do espaço.
As cavernas assumem importante papel neste trabalho de descobertas, uma vez que, há
milênios, algumas delas foram utilizadas por grupos culturais para variados fins.
As atividades humanas em cavernas deixaram abundantes vestígios, com valiosas
informações sobre a ocupação e o comportamento humano no passado. Esses vestígios aparecem em forma
de objetos, inteiros ou fragmentados, produzidos, utilizados ou apropriados pelos homens do passado, como
utensílios, instrumentos, armas, vestimentas, adereços, carvões de fogueiras, restos alimentares, estruturas de
moradias, pinturas rupestres, dentre outros. Cada vestígio representa uma preciosa fonte de informação, um elo
entre o passado e o presente, que deve ser interpretado à luz de um contexto histórico.
Este capítulo propõe tecer informações sobre a arqueologia e a etno-história do Distrito Cárstico VazanteParacatu, bem como de outras áreas do noroeste mineiro, buscando uma contextualização regional que incorpora
localidades vizinhas com afinidades arqueológicas, como o leste de Unaí e o extremo leste goiano. Durante os
trabalhos, 78 cavernas foram vistoriadas, possibilitando a localização de sítios arqueológicos já documentados,
a identificação de novos sítios pré-coloniais, além do diagnóstico sobre o potencial arqueológico da região. As
próximas páginas traçam, portanto, um panorama sobre a arqueologia e a etno-história da grande Província
Arqueológica Vazante-Paracatu-Unaí, destacando suas peculiaridades.

HISTÓRICO DAS PESQUISAS COM ÊNFASE NA ARQUEOLOGIA REGIONAL
Em 1965, iniciou-se um projeto, em âmbito nacional, coordenado pelos pesquisadores norte-americanos
B. Meggers e C. Evans, do Smithsonian Institution de Washington (EUA), denominado PRONAPA – Programa
Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Este amplo projeto envolveu jovens pesquisadores de diferentes Estados
do Brasil, tendo ainda o patrocínio do CNPq1 , com aprovação do SPHAN2 , atual IPHAN3 .
Em Minas Gerais, seu principal coordenador foi Ondemar Dias Jr., do Instituto de Arqueologia Brasileira
(IAB), que já havia, em 1963, visitado algumas localidades de Minas Gerais. As primeiras pesquisas relacionadas
ao PRONAPA focalizaram o Vale do Rio Sapucaí, no Alto São Francisco. Com os resultados promissores, que
demonstraram uma alta potencialidade arqueológica desta bacia, decidiu-se continuar os investimentos em
pesquisas na região, quando foi criado o PROPEVALE – Programa de Pesquisas Arqueológicas no Vale do São
Francisco, com atuação restrita a esta calha e a Minas Gerais.
A região da Serra do Cabral, no centro-norte mineiro, foi também selecionada para uma prospecção inicial
em 1972, quando as atividades do PROPEVALE atingiram o Médio Vale do São Francisco, tendo sido pesquisados
os municípios de Lassance, Joaquim Felício, Jequitaí e Engenheiro Navarro (CARVALHO e SEDA, 1982).
Conselho Nacional de Pesquisa, que atualmente é chamado de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
3
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
1
2
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Tendo em vista a grande área a ser objeto de levantamento sistemático do patrimônio arqueológico,
foram divididas zonas de atuação ou frentes operacionais. Dentre elas, destacaram-se as representadas pelos
municípios: Montes Claros, São João da Ponte, Janaúba, Mirabela, Unaí e Varzelândia (MENEZES, 1997).
Em 1980, tal projeto foi desdobrado no “Programa Grutas Mineiras”, que priorizou pesquisas mais intensivas
nos sítios arqueológicos considerados mais conservados e aptos a escavações mais prolongadas. Foram assim
selecionadas, em Varzelândia, as Lapas do Boqueirão Soberbo, Barreirinho, Zé Preto, Varal e Várzea de Cima; em
Buenópolis (Serra do Cabral), a Lapa Pintada III; e em Unaí, que faz parte da região aqui focalizada, a Gruta do
Gentio II e a Lapa da Foice (SENE, 2007).
A cobertura vegetal onde se encontra a Gruta do Gentio II, em Unaí, situada na bacia do Córrego Canabrava,
é representada pelo cerrado, que faz uma bela composição com as matas ciliares e a vegetação cárstica
rupestre. A Gruta do Gentio II revelou importantes informações sobre a antiguidade da ocupação humana
no noroeste mineiro, quando foram decapados cerca de 140 metros quadrados do abrigo, indicando quatro
camadas ocupacionais, sendo que a mais antiga, associada ao período caçador-coletor, teria sido datada em
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Detalhe da escavação da Gruta do Gentio II pelo IAB, Unaí/MG (Sene, 2007).
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10.190 +/- 120 anos AP4. A camada intermediária, muito compactada e restrita
à área mais interna da gruta, apresentou uma datação de 9.040 +/- 70 anos
AP. A camada seguinte indicou uma idade de 7.295 +/- 120 anos. Mas foi na
camada mais recente, datada de 3.490 +/- 120 anos a 430 +/- 70 anos, época
correspondente à ocupação de agricultores ceramistas, que foram encontrados
inúmeros vestígios perecíveis de grande importância para a arqueologia regional e
do Brasil Central, além de fragmentos cerâmicos associados a uma cronologia de
aproximadamente 3.000 anos BP (SENE, 2007).
Bird, Dias Jr. e Carvalho (1991) indicam a ocorrência de dois horizontes
culturais distintos na gruta. O mais recente está relacionado à ocupação de
horticultores ceramistas, vinculado à fase Unaí, cujas características gerais se
enquadram nos padrões da Tradição Una5, composta de vestígios de cestaria,
fiação, tecelagem, utensílios e implementos de materiais variados – como
osso, cabaça, couro, madeira, adornos de plumária, conchas, ossos, cerâmica,
artefatos de pedra –, além de um grande número de enterramentos, alguns deles
parcialmente mumificados, além de coprólitos e insetos.
As demais camadas, mais antigas, identificadas como fase Paracatu (SEDA,
1982), correspondem às ocupações caçadoras-coletoras, onde predominavam as
culturas materiais lítica, óssea e malacológica (conchas) e fogueiras com restos
alimentares. Os pesquisadores assinalam que houve um intervalo ou um lapso
arqueológico entre estes dois principais momentos na caverna de 3.500 anos
aproximadamente.
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Perfil estratigráfico da Gruta do Gentio II (Sene 2007).

Mosaico da variada cultura material arqueológica retirada da Gruta do Gentio II (fios de cabelo humano, trançados de palha, artefatos
ósseos, pedaço de tembetá, fragmentos de potes cerâmicos, penas de pássaros e instrumentos lascados de pedra (SENE, 2007).

4
5

Os resultados da datação por radiocarbono são divulgados em AP (Antes do Presente), onde “P” é definido como 1950 d.C.
Caracterizada por uma indústria de pequenos vasilhames utilitários sem decoração plástica ou pintada. As fases indicam variações microrregionais. Associada
a grupos indígenas do Tronco Linguístico Macro-Jê (PROUS, 1992).
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Detalhe de sepultamento primário na Gruta do Gentio II (SENE, 2007).

Sene (2007), seguindo os passos da bioantropóloga Cheiuche Machado (1990), realizou importantes
estudos sobre os rituais funerários e remanescentes ósseos da Gruta do Gentio II, fornecendo novas chaves e
interpretações sobre a questão de gênero e compreensão da relação homem, cultura e ambiente.
“A cadeia operatória ritual inicia-se, então, tão logo a morte tenha sido constatada.
Primeiramente, era necessário preparar o corpo e é neste momento que começam
a surgir as primeiras diferenciações relacionadas aos papéis sociais (gênero),
possivelmente desempenhados in vivo” (SENE, 2007:244).
Escavações na Lapa da Foice indicaram que as camadas mais antigas guardavam vestígios semelhantes
aos encontrados na Gruta do Gentio II. As datações obtidas colocam a camada arqueológica final dessa lapa
entre 4.255 +/- 80 anos AP e 7.910 +/-105 AP.
“É interessante ressaltar, igualmente, que a maior parte dos enterramentos registrados
na Lapa da Foice pertencem aos períodos mediano e antigo de ocupação, justamente
aqueles que são menos representados na Lapa do Gentio. Desta forma teríamos, caso
a hipótese venha ser confirmada em laboratório, um histórico das práticas funerárias
preenchendo um extenso período cronológico, de cerca de 8.000 até 1.000 anos
passados, para aquela região mineira” (DIAS e CARVALHO, 1982).
No norte mineiro, no fim dos anos 1970, por intermédio da Missão Franco-Brasileira e sob a coordenação
de A. Emperaire, primeiramente nos municípios de Carinhanha e Montalvânia, foram identificados dezenas de
sítios arqueológicos, tendo sido realizadas, em alguns deles, sondagens arqueológicas e registros das paisagens
calcárias. Posteriormente, iniciou-se o levantamento de abrigos nos municípios de Januária e Itacarambi pelo
então recém-criado Setor de Arqueologia do Museu de História Natural (MHN) da UFMG, em parceria com os
arqueólogos canadenses R. Gruhn e A. Bryan. Mas foi a partir do fim dos anos 1980 que os principais artigos foram
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“A análise do amido preservado em superfícies de
moagem comprovou a presença de plantas cultivadas
num período muito mais remoto do que se supunha
até então, confortando nossa antiga afirmação de que
os procedimentos agrícolas seriam bem anteriores ao
aparecimento da cerâmica. A delicada curadoria dos
restos esqueletais faz com que somente observações
preliminares sobre a população enterrada no sítio
tenham sido realizadas até agora, mas já se verificou
diferenças nítidas nos acompanhamentos funerários
(tanto na indústria lítica quanto na óssea) dos diversos
enterramentos: uns com conjuntos de grandes pontas
losangulares (provavelmente reunidas em aljava);
outros com grandes mós; outros, com ‘estojo de
viagem’, etc.” (PROUS, 2013:44)
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publicados, sendo que, nesta ocasião, as pesquisas ali desenvolvidas já estavam sob
a coordenação do arqueólogo e pré-historiador A. Prous (1992). Prous, Junqueira e
Malta (1984), em caráter complementar aos importantes resultados das pesquisas
sobre os caçadores-coletores iniciados pelo IAB, publicam, em uma revista científica,
uma síntese sobre a arqueologia pré-colonial, incluindo os povos horticultores do Alto
e Médio São Francisco. Neste mesmo decênio, foi identificado na divisa dos municípios
de Buritizeiro e Pirapora, nas proximidades das corredeiras do Rio São Francisco, um
sítio a céu aberto com indícios de se tratar de um cemitério pré-cerâmico. Em pesquisa
posterior, no âmbito de um projeto que tinha como foco a arqueologia do centro-norte
mineiro, constatou-se que as estruturas funerárias estariam associadas ao período
Holoceno Médio, portanto, mais antigas que as de Unaí, e que já existiam atividades
de cultivo, reforçando a noção de que se tratava, de fato, de procedimento anterior e
dissociado da produção oleira. Ainda havia nesse sítio um setor onde foram encontrados
artefatos líticos e vestígios de fauna, como vértebras de peixes e de pequenos animais,
indicando se tratar de ponto de pesca e de parada (PROUS e RODET, 2009).
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Sítio Arqueológico Lapa da Foice. Unaí/MG.
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Foram ainda realizados, no primeiro decênio do século XXI, levantamentos de sítios com arte rupestre em
afloramentos calcários e quartzitos no Vale do Jequitaí (cf. TOBIAS, 2013), acrescentando dados aos estudos
anteriores do IAB na região da Serra do Cabral, que atuou especialmente nas calhas dos Rios Corrente, Pinho e
Fundo. Segundo Prous (2013), o registro rupestre situado em matrizes rochosas distintas em Jequitaí,
“(...) acompanha a transição entre as formações quartzíticas e calcárias:
as principais manifestações estilísticas dividem-se entre os dois espaços
geológicos, como se os pré-históricos ressentissem suas paisagens diferenciadas
como marcadores de territórios separados.”
Desde 1990, o Projeto de Pesquisas Arqueológicas Serra do Cabral vem sendo desenvolvido periodicamente
por meio de convênio entre o Programa de Estudos da Pré-História Brasileira/DHIS/UERJ e o Instituto de
Arqueologia Brasileira (IAB) (SEDA, 1988 e 1999; DINIZ, 2000; CAVALCANTE, 2008).
Formando um importante mosaico de levantamentos de sítios arqueológicos, em localidade oposta, mas
paralela a Paracatu, no leste goiano foi iniciado, a partir de 1981, o Programa Arqueológico de Goiás, que
ficou conhecido como “Serra Geral”, executado pelo Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA)
da Universidade Católica de Goiás e pelo Instituto Anchietano de Pesquisas da Unisinos de São Leopoldo, no
Rio Grande do Sul. Nesse projeto, foram documentados alguns conjuntos de figuras rupestres e escavações
detalhadas em abrigos sob rocha e em sítios a céu aberto. O principal interesse era conhecer as fronteiras entre
as culturas do cerrado e da caatinga sob o enfoque histórico-distribucional, inclinando-se posteriormente para
uma abordagem sobre sistemas ecológicos e culturais (SCHMITZ et al., 1996).
Esse projeto também se estendia pelo oeste baiano, ao longo dos Rios Correntina e Pratudão (afluente
do Rio Formoso); do Rio Corrente, na Serra do Ramalho; e nos arredores de Santa Maria da Vitória, onde
foram localizados sítios arqueológicos pré-coloniais em ambientes expostos e sob rocha. No que se refere
aos sítios expostos, há ateliês líticos situados especialmente em zonas erodidas das chapadas, nos morros
de arenito silicificado, calcedônia e canga limonítica. Essas localidades foram utilizadas como jazidas de
explotação e preparo de matéria-prima para confecção de artefatos pétreos. Outros sítios se referem a antigos
assentamentos humanos mais permanentes, localizados nas bordas dos rios, muitas vezes associados a lajedos
dispostos em planos horizontais, com petróglifos inscritos (SCHMITZ et al., 1996). Com relação aos sítios em
abrigos sob rocha, segundo Schmitz et al. (1996:13), os mais antigos identificados por sua equipe situam-se:

Henrique Piló

Material cerâmico na
superfície do
Sítio Guariroba II.

Vista em detalhe de um dos
pontos que pode ser atribuído
a uma casa subterrânea, no
Ribeirão da Aldeia, Unaí/MG.
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“(...) em abrigos calcários pouco profundos, formados por blocos;
excepcionalmente, na boca de grutas profundas formadas por dissolução; e que
dão acesso a rios subterrâneos. Os sítios de horticultores são encontrados em
áreas de Floresta Montana que tenham a possibilidade de água nos córregos
intermitentes, em rios subterrâneos ou subsuperficiais (...).”
Em um dos sítios pesquisados na região limítrofe entre Bahia e Goiás, foram realizados inúmeros cortes estratigráficos,
atestando alterações na tecnologia de lascamento ao longo de alguns milênios, sendo que as datações radiocarbônicas
de um dos níveis arqueológicos confirmaram ser este oriundo do nono milênio AP (SCHMITZ et al., 1996).
No que diz respeito aos grupos horticultores, sucessores dos caçadores-coletores, os mesmos foram
classificados dentro de duas grandes tradições tecnológicas cerâmicas: a Tradição Una (fase Jaborandi) e a
Tradição Tupi-Guarani6 (fase Itapirucu e fase São Domingos) (SCHMITZ et al., 1996: 180).
“Como o território apresenta restrições significativas de solos ou de água para instalação dos grupos
de horticultores mais desenvolvidos e sedentários da Tradição Aratu/Sapucaí e da Tradição Tupi-Guarani, o
espaço permanece dominado por grupos de caçadores pré-cerâmicos, nômades, no cerrado dos Gerais e por,
aparentemente, pequenos grupos semissedentários da Tradição Una na caatinga, com pequenas intrusões
Tupi-Guarani.” (SCHMITZ et al., 1996:192), concluem, dentre outros aspectos.
É ponto pacífico que no Brasil Central a ocupação humana em abrigos rochosos revela-se esporádica,
no entanto rica em desenhos rupestres, com temas variados e peculiaridades microrregionais, além de
instrumentos líticos (BERTRAN, 2000).
Além das dezenas de cavernas vistoriadas por nossa equipe, também foram visitados sítios a céu aberto
litocerâmicos, como Arrependido, Guariroba II, Salobo, além de casas subterrâneas, também denominadas
“buraco de índios”, no Ribeirão da Aldeia, na Fazenda Santa Clara.

Henrique Piló

Vista geral do Sítio Arqueológico Arrependido, Lagamar/MG.

Material cerâmico em
superfície.
Sítio Arqueológico
Arrependido, Lagamar/MG.

Peça lítica polida com marcas
de trituração de pigmento vermelho.
Sítio Salobo, Unaí/MG.
6

Caracterizada por uma indústria composta por grande, médio e pequenos vasilhames com decoração plástica ou pintada muito variada. As fases indicam
variações estilísticas microrregionais. Associada a grupos indígenas do Tronco Linguístico Tupi-Guarani (PROUS, 1992).
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Figurações rupestres vermelhas.
Detalhe de representações geométricas
e de um possível Sol. Gruta do Gentio
II. Desenho A. Baeta, digitalização, E.
Scharlé Jr., 2016.

Henrique Piló

Henrique Piló

Figurações rupestres em crayon
(Tradição Nordeste) na Gruta do
Gentio II, com grafismos crayon
típicos da Tradição Nordeste em
Minas Gerais.

Detalhe das figurações rupestres. Lapa do Gentio II. Desenho A.
Baeta, digitalização E. Scharlé Jr., 2016.

Vista da formação rochosa que abriga as Grutas do Gentio I e II.
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ARTE RUPESTRE EM CONTEXTO
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No que se refere ao estudo do acervo rupestre do noroeste de Minas Gerais, muitos conjuntos gráficos
foram parcialmente analisados e documentados pela equipe do IAB (CARVALHO e SEDA, 1982), que
desenvolveu pesquisas em abrigos de Unaí, dentre eles, Gentio I e II, Foice I e II, Saco Grande e Santa Clara
(SEDA, 1981/82). Por isso, se tornaram importantes referências sobre esse tema na região por parte dos
especialistas em acervos gráficos parietais. Escavações em ambientes com figurações rupestres muito
ajudaram nas interpretações espaciais e eventuais analogias com a cultura material coletada. A Gruta do
Gentio II, conforme já exposto, permitiu a preservação de raros exemplares arqueológicos em bom estado
de conservação. As camadas arqueológicas mais antigas indicaram gotas de tinta conservadas no solo
original, próximo de onde foram executadas pinturas em suas paredes (SENE, 2007).
Grosso modo, o repertório gráfico Vazante-Paracatu-Unaí é caracterizado por um conjunto composto
por zoomorfos, dentre eles, quadrúpedes, aves, lacertílios e peixes, além de figuras geometrizantes,
como pontos, linhas, bastonetes, pectiformes, círculos e composições mais complexas. São comuns
pontos e pequenos traços perfilados (aproveitando diáclases e molduras naturais da rocha) e, em alguns
casos, associados ou intercalados a linhas. Figuras compostas por nuvens de pontos ou pontiformes
também são encontradiças.
As características elencadas a seguir para a área aqui tratada também são notadas em alguns abrigos
da porção leste de Goiás, o que vem reforçando a necessidade de estudos mais apurados entre essas duas
localidades vizinhas. Há algumas figuras que sugerem se tratar de representações do negativo da planta
de um pé humano. A monocromia, com o preenchimento total da figura, predomina, tendo figurações
vermelhas, pretas, brancas e, mais incomum, amarelas. Aves com asas abertas são recorrentes em vários
abrigos da região, aparecendo nas cores vermelha (Lapa da Foice II) e branca (Lapa de Santa Clara e
Cabeceira Grande). Possíveis representações astronômicas, em especial do Sol, também é uma marca
nos abrigos da região (Gentio I e II). Gravuras produzidas por polimento foram identificadas na Gruta do
Gentio II, além de incisões em outra gruta vizinha, também em Unaí.
Um elemento que chama atenção é a existência de pinturas em blocos soltos ou suportes horizontais,
pouco comuns nos abrigos do Estado.
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Todavia, os grupos de figurações não vêm sendo associados diretamente às tradições estilísticas rupestres
recorrentes no centro e no norte de Minas Gerais, como a Tradição Planalto7 e São Francisco8, por exemplo,
mesmo porque o acervo aqui focalizado, não muito amplo do ponto de vista quantitativo, composto por temário
mais restrito e com poucas insinuações de cenas, parece destoante e peculiar. Ainda não há um quadro que
permita tal associação direta.
Em alguns dos sítios aqui citados, no entanto, é comum a existência de figurações crayon, talvez em outros
tempos desprezadas pelos pesquisadores, mas que fazem parte da Tradição Nordeste. Trata-se de pequenas
e tênues figuras pretas, feitas por riscos com pigmento seco, de temas típicos da tradição em Minas Gerais,
como uma gama de riscos paralelos, radiais, pequenos biomorfos, circulares, losangulares e pectiformes. Na
Gruta do Gentio, foram produzidas sobre figuras pintadas. Em alguns casos, há um nível vermelho sobre crayons
(desenhos feitos com pigmentos secos) pretos, como observado em Natalândia. No Sítio Arqueológico Tamboril
– cavidade VT-176, situado no município de Vazante, há figuras confeccionadas com crayon vermelho, mas
estas não aparentam se tratar da unidade Nordeste. As pinturas rupestres nesse sítio se encontram bastante
apagadas e estão dispostas em sua parede lateral esquerda. Trata-se de traços em forma de bastonetes e
pontos, feitos em crayon vermelho e delimitados por linhas horizontais. Alguns traços externos à delimitação
podem ser observados.
Na Lapa da Foice I, foi encontrada uma placa de calcário durante as escavações da equipe do IAB, que
possivelmente foi usada como base para a trituração do ocre, tendo em vista os estigmas deixados no artefato,
servindo como uma espécie de palheta, segundo Seda (1981/82). Na Gruta do Gentio II, foram encontrados
soterrados seixos e blocos com manchas de tintas, sendo que um deles, o mais profundo no corte, estava em
um nível entre 7 mil e 8 mil anos, quer dizer, associado à fase Paracatu. Contudo não foi possível fazer uma
conexão direta com a confecção das pinturas parietais (SEDA, 1981/1982).

O ‘PERÍODO BRANCO’ E SUA ESSÊNCIA NO ABRIGO COLÚMBIA
Chama atenção os momentos picturais brancos observados primeiramente por nossa equipe nos abrigos
do Vale do Sono (João Pinheiro e Buritizeiro), pertencente à Bacia do Rio Paracatu. Os abrigos do Vale do Sono
nos fez despertar para a possibilidade de que os conjuntos monocromáticos brancos poderiam se tratar de um
momento em que determinados temas, em especial as pontuações, teriam sido privilegiadas na região. Ao
conhecer os acervos gráficos de Natalândia e Cabeceira Grande, a suposição se fortaleceu, pois chama muita
atenção os segmentos de pontos no abrigo de Cabeceira Grande na coloração branca em superposição com
pinturas vermelhas e pretas, compostas por figuras zoomorfas e vestígios não identificados. Cabeceira Grande
e Natalândia parecem possuir elementos comuns ligados à técnica de pontuação, que merece ser melhor
examinada do ponto de vista cronoestilístico e de produção. A Gruta da Colúmbia, situada em Natalândia,
parece ter sido um dos pontos de predomínio das pontuações brancas em relação às demais camadas picturais
no abrigo. Há, inclusive, dois momentos brancos em superposição em Cabeceira Grande.
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7

Caracteriza-se pela predominância visual, e geralmente quantitativa, de figuras de animais com tamanhos variados. Os cervídeos e outros quadrúpedes são as
representações mais comuns, mas, segundo as localidades e as épocas, há também representações de outros tipos de zoomorfos, como peixes, felinos e tatus. Fazem
parte do repertório figuras geometrizantes e antropomorfas estilizadas, monocrômicas. Identificada em várias regiões dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás
(PROUS, 1992).

8

É a mais representada na maioria dos sítios, geralmente com o maior número de figuras, sendo que sua extensão abrange parte da Bacia do Rio São Francisco. As figuras
são quase que exclusivamente geométricas, mas incluem algumas representações de armas e outros instrumentos. No Vale do Peruaçu, norte mineiro, são geralmente
bicrômicas (PROUS, 1992).

O CARSTE DE VAZANTE-PARACATU-UNAÍ

Escala
20 cm

Lapa Gentio II
Unaí-MG
Prancha: Artefacto 2016
Detalhe das figurações rupestres. Lapa do Gentio II.

Figurações rupestres da Lapa do Gentio II - MG.
Desenho A. Baeta, digitalização E.
Scharlé Jr., 2016.

Figurações rupestres na Lapa do Gentio II - MG.
Em detalhe, ave e bastonetes pretos.
Desenho A. Baeta, digitalização E. Scharlé Jr., 2016.

Detalhe das figurações
rupestres brancas, vermelhas
(lineares e pontuais) e linhas finas
em crayon em superposição.
Lapa do Gentio II.
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Henrique Piló

Henrique Piló

Henrique Piló

Detalhe das figurações
rupestres em crayon e pontuações.
Lapa do Gentio II - MG.
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Em linhas gerais, o noroeste mineiro apresenta unidades gráficas peculiares, sendo pontos, pontuações
e aves as marcas temáticas dessa província. Todavia, a unidade estilística Nordeste, ao nosso ver, pode ser
considerada como presente no território, pois ocupa muitas das suas paredes, inclusive sobre os momentos
picturais avermelhados, brancos e pretos diluídos.
Talvez a dificuldade em analisar as figurações dessa região seja a de não considerar os abrigos
rupestres do leste goiano. Daí, entende-se que há afinidades e conectividades estilísticas entre essas
localidades. Impressionante a similaridade visual e gráfica, por exemplo, entre as Lapas do Gentio II e a
Lapa da Pedra, situada em Formosa, Goiás, proposição já realizada por S. Guimarães (2013), ou ainda com
a Lapa do Índio, em Buritizal, Goiás.
Comparando os conjuntos estilísticos de Unaí com os das regiões circundantes, propõe-se, a partir de
nossas análises prévias de campo, que as figurações da região possuem maiores similaridades estilísticas
e paisagísticas com o leste goiano do que com o norte e o centro mineiro.

Representação do ‘período branco’ rupestre,
presente na Lapa da Colúmbia em Unaí/MG.
Desenho A. Baeta, digitalização E. Scharlé Jr., 2016.

Escala
1:15 cm
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Acervo Carste

Sítio Cabeceira Grande, cavidade VT-0019.
Município: Cabeceira Grande.

Acervo Carste

Acervo Carste

Abrigo Natalândia,
Caverna VT-0080. Município:
Natalândia/MG.
Figuras brancas.

Caverna VT-0091. Município: Unaí/MG. Bastonetes brancos.
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Acervo Carste

Caverna VT-0096. Município:
Unaí/MG. Figura crayon preta
coberta por tinta vermelha em
bloco horizontal.

Acervo Carste

Incisões finas e profundas na
caverna VT-0091. Município: Unaí/MG.

Acervo Carste

Acervo Carste

Caverna VT-0062. Município: Natalândia/MG.
Antropomorfo vermelho, peixe amarelo (tema raro na
região) e figuras geometrizantes, sendo as bicrômicas
mais antigas no esquema cronológico.

Acervo Carste

Detalhe de antropomorfo vermelho sob pontuações brancas.
Caverna VT-0062. Município: Natalândia/MG.
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Detalhe das figurações rupestres brancas (peixes) sobre
figura amarela na caverna VT-0062 em Natalândia/MG.

Figurações rupestres Lapa da Pedra, em Formosa/GO.
Desenho A. Baeta, digitalização E. Scharlé Jr., 2016.

Escala

Pinturas rupestres de abrigo no Vale do Sono.
Pontuações brancas sobre figurações vermelhas e amarelas.
Buritizeiro/MG. Os riscos pretos em cima são pichações.

Henrique Piló

1:15 cm
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Figurações rupestres Lapa da Pedra, em Formosa/GO.
Desenho A. Baeta, digitalização E. Scharlé Jr., 2016.

Escala
1:15 cm

Henrique Piló

Lapa do Índio. Município: Buritizal/GO.
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Figurações rupestres Abrigo Chapéu do Sol, em Cristalina/GO.
Desenho A. Baeta, digitalização E. Scharlé Jr., 2016.

Escala
1:15 cm

ETNO-HISTÓRIA E MEMÓRIA ETNOGRÁFICA
Há poucos registros escritos e catalogados para consulta sobre os possíveis grupos indígenas que ocuparam
o noroeste mineiro nos últimos séculos. Contudo, a partir de 1721, com o estabelecimento da Picada de Goiás,
empreendida por Bartolomeu Bueno da Silva – o Anhanguera –, essa região tornou-se mais vasculhada pelos
colonizadores, quando ocorreram contatos quase sempre belicosos com os índios ali fixados, destacando-se,
entre eles, o povo Kayapó.
Muito antes desse período, todavia, a região de Goiás e seus arredores já não se encontravam mais ocultos.
Em 1590, uma bandeira liderada por Antônio de Macedo e Domingos Grou partiu de São Paulo, atingindo Goiás
pelo leste do Rio Tocantins. Três anos depois, a Bandeira de Domingos Rodrigues, que atravessara o sertão do
São Francisco, avançou sobre a região do Araguaia, aprisionando, inclusive, índios atribuídos à nação Goyá9.
Araxás também são mencionados no Vale do Paranaíba.
Outras expedições foram organizadas até o início do século XVIII, incluindo as dos padres Raposo Tavares,
Manuel da Mota e Gerônimo da Gama (ATAÍDES, 1998: 69).

9

A partir do mapa de Curt Nimuendaju (1981), os Goyá teriam habitado localidades mais a oeste de Unaí entre os séculos XVII e XVIII, próximas aos afluentes do Rio
Paranaíba, no caso, os Rios Turvo e Vermelho. Todavia, pode ser que este etnônimo seja atribuído aos mesmos Xacriabá, que também transitaram esta região.
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“Essas penetrações, longe de representarem um instrumento de fixação do
território goiano, constituíam-se, na realidade, em incursões de reconhecimento
das possibilidades de extração de pedras preciosas e de captura do índio. Levavam
grande aparato bélico, destruíam aldeias inteiras, aprisionavam os sobreviventes
e os transportavam para São Paulo” (ATAÍDES, 1998: 70).
Em 1673, Lourenço Castanho Taques, movido por pedido real, lança-se à procura de minas de ouro e prata
nos Campos dos Cataguases, perpassando áreas da Mantiqueira, de Conquista, da região dos Araxás e do Rio
Bom, fundando um importante arraial – o Paracatu. Nestas frentes de conquistas e exploração dirigidas por
Taques, inúmeros grupos Cataguases também foram aniquilados em territórios abrangidos por Paracatu, Unaí,
Vazante e adjacências.
No entanto, o processo definitivo de colonização e fixação territorial nas minas de Goiás ocorreu durante
o período histórico conhecido como “Ciclo de Ouro de Goiás”, ainda no século XVIII, por meio da Bandeira de
Anhanguera e seus comparsas. Segundo Ataídes (1998), os primeiros contatos oficialmente registrados com os
Kayapó do Sul estão relacionados a esta expedição.
“Mais tarde, em 1734, já estabelecido em Goiás, Bartolomeu Bueno da Silva
encontrou pedras preciosas nos rios Pilões e Claro, não podendo explorá-las
devido aos ataques dos Kayapós do Sul. Entre outros, no sul da Capitania,
os Kayapó do Sul eram o grupo mais numeroso e mais hostil. Sendo um povo
extremamente guerreiro e que não recuava aos ataques do colonizador, os
conflitos foram intensos e constantes. Os ataques atrapalhavam a coleta e o
escoamento do ouro, e suas terras poderiam conter minas auríferas. Enfim, a
presença dos Kayapó do Sul contrariava os interesses econômicos vigentes na
época” (ATAÍDES, 1998: 71).
Nesta época, grupos Kayapó ocupavam terras nos Vales de Mogi até o Tocantins, quando foi então
estabelecida guerra oficial de extermínio a eles a partir de 1732.
“O Conde de Sarzedas ordenou que se fizesse guerra de extermínio a estes bárbaros.
Apelou-se para a contratação de sertanistas com índios catequizados, medida quase
sempre tomada nos contatos com o índio no século XVIII” (ATAÍDES, 1998: 72).
No combate a este grupo, cujo comandante mais sanguinário foi Antônio Pires de Campos, foram organizados
exércitos compostos por índios catequizados, muitos deles seus inimigos tradicionais, os Bororo. Inúmeras
aldeias Kayapó foram destruídas; contudo, o povo Kayapó resistiu, atacando comboios e arraiais, derrotando
sistematicamente os exércitos de Pires de Campos. Após sua morte, em função de um ferimento de flecha
ocorrido em um dos combates, seu irmão Manoel de Campos Bicudo continuou no comando dessas expedições
exterminadoras. Famílias de índios Bororo e Pareci oriundas do Mato Grosso foram aldeadas entre os Rios
Grande e Paranaíba, em localidades conhecidas como Sant’Ana, Uberaba, Toldas, Rio das Pedras e Lanhoso.
Segundo Pe. Casal, foram trazidos “em socorro dos cristãos contra os Caiapós que devastavam os nossos
estabelecimentos” (CASAL, 1976:161). O Arraial de Sant’Ana teria sido fundado em 1741 para abrigar os Bororo
que foram transferidos para o Arraial de Lanhoso.
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Grupo de índios Kayapó fotografado por C. Nimuendaju em 1930. Acervo CELIN do Museu Nacional.
(Fonte: http://filmenimuendaju.blogspot.com.br/2013_06_01_archive.html)

“Em Sant’Ana ficou (...) uma horda de índios Chacriabás, trazidos das margens do rio
Preto, onde habitavam (em Pernambuco) ” (CASAL, 1976:161).
Os grupos Acroá e Crixá, por sua vez, migraram para as regiões de Paracatu e Urucuia em função de pressões
de colonizadores. Hohenthal (1960) menciona a existência de diversos grupos indígenas no Vale do São Francisco:
“Mais para o interior, os grupos da área do grande rio, em função da grande
necessidade de água e também de fácil obtenção de alimentos, restringiam-se em
grande parte à vizinhança imediata do próprio rio, em particular as suas ilhas e as
margens de seus principais tributários” (HOHENTHAL, 1960:60).
Em correspondência dirigida à Corte, o Governador Marcos de Noronha assim se refere aos Acroá ou Akroá,
certamente manipulando uma argumentação para o seu extermínio e perseguição.
“Esta nação é a mais cruel de todas as que circulam neste sertão, sumamente
numerosa e em grande extremo infiel, porque com a mesma facilidade com que
se mete de paz, igualmente falta à palavra e torna para o mato a fazer as suas
hostilidades; pouco ou nenhuma firmeza se pode fazer nas suas promessas porque
costumam ser de mui pequena subsistência e só o benefício do tempo e repetidas
diligências se poderá conseguir deles algum melhoramento” (SDEGO, 1751).
Saint-Hilaire (1975b:118), em suas viagens por essas paragens, inclusive na Serra da Lapa (região de Vazante), já
relata um número menor de indígenas na região: “umas poucas e miseráveis aldeias de índios civilizados”.
No início do século XIX, são controversas as informações sobre ocorrências de povos indígenas na região e
seu contingente, mas o fato é que sertanistas paulistas foram contratados pelo Estado Colonial para executar
a prática de extermínio com o objetivo de “desinfestar” os índios das áreas fronteiriças das “Minas de Goyás”,
garantindo ainda o tráfego nas “Estradas dos Goiases”.
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No contato do extremo noroeste, cabe lembrar ainda dos povos Xavante, Canoeiro e Capepuxi, habitantes
tradicionais de territórios limítrofes com o noroeste mineiro – hoje atribuídos a Goiás, Tocantins e Araguaia –,
que são parentes linguísticos dos Xacriabá e Acroá.
A dinâmica econômica do período colonial, com a instalação de diferentes frentes de rotas comerciais de
passagem, estimulou o aparecimento de postos de controle e de unidades produtivas ao longo de caminhos
limítrofes, como o Registro de Arrependidos. Nessa época, índios Tamoyo e Cataguá ou Cataguases são
mencionados como ocupantes da margem esquerda do Rio São Francisco, nas proximidades do Paracatu
(NIMUENDAJU, 1987).
O Registro de Arrependidos demarcava a fronteira da Província de Minas Gerais com a de Goiás. Segundo
Saint-Adolphe (1845), esse registro situava-se em um vale entre a Serra dos Cristais e a da Tabatinga, a 28
léguas de Paracatu e a 13 léguas a leste da Vila de Santa Luzia, da Província de Goiás. Essa demarcação
remonta desde as expedições montadas pelo Conde de Bobadela, visando destruir o Quilombo do Ambrósio.
“As expedições empregadas em destruir esses ajuntamentos de escravos fugidos
das minas, ao passo que prestavam esse serviço à tranquilidade e segurança dos
povos, iam explorando ao mesmo tempo novos terrenos, que povoavam de jazidas e
fábricas de mineração. Dahi o direito, mais ou menos findado, com que a Capitania
de Minas se julgou a posse de toda essa zona, que constitui depois os julgados de
Araxá e Desemboque, embora houvesse Gomes Freire determinado que a linha de
limites partisse do norte do Paracatu pelo Arrependidos acima, Serra de Lourenço
Castanho e, passando pelo Desemboque, fosse findar à margem do rio Grande na
divisa com São Paulo” (RAPM, 1901).
Com a destruição do Quilombo do Ambrósio, Gomes Freire, o Conde de Bobadela, determina a delimitação
da fronteira entre Minas e Goiás. No final do século XVIII, devido ao descaso das autoridades mineiras, a
Província de Goiás foi tomando posse lentamente dessa zona de delimitação pertencente à Província de Minas.
Paracatu, principal núcleo do noroeste de Minas, pertenceu por um longo tempo à Comarca de Sabará,
constituindo a parte mais ocidental de seu território. Somente em 1815 foi dela separada e, no ano seguinte,
os julgados de Araxá e Desemboque, que até então pertenciam à Província de Goiás, foram anexados à nova
comarca (SAINT-HILAIRE, 1975a: 113).
O processo de ocupação histórica gerou inúmeros sítios arqueológicos, estruturas e artefatos de interesse
histórico e etnográfico, dentre eles, sítios de mineração do ouro, antigas fazendas e ranchos, caminhos,
engenhos e testemunhos de religiosidade em cavernas.
Como visto no mosaico anterior, o processo histórico de ocupação forneceu importantes vestígios. Entre
eles, é importante destacar os encontrados na Lapa Santa Fé, no município de Paracatu. Esse importante sítio
em cavidade natural é composto de dois fornos e desenhos com tinta avermelhada em uma área interna sobre
suporte rochoso. Os desenhos não aparentam ser dos indígenas que passaram pela região. Podem ser dos
escravos construtores dos fornos ou de algum tempo mais recente. Aparenta ser o desenho de uma pessoa,
assemelhado, de acordo com interpretações locais, a um bandeirante. As imagens, por serem extremamente
vestigiais, não oferecem uma boa condição de interpretação. As paredes da caverna apresentam diversas
depredações recentes. Os fornos se encontram semidestruídos.
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G

H

Henrique Piló

A

Mosaico de fotos com imagens de sítios ou estruturas de interesse histórico e arqueológico na região de Vazante e Paracatu:
(A) Sítio de mineração de ouro; (B) Lapa do Sapezal, onde são feitas homenagens a Santa Cruz e a São José Operário;
(C) Cemitério antigo de Vazante; (D) Vestígios religiosos afro-brasileiros na caverna Guariroba; (E) Forno na comunidade quilombola
Bagres-Vazante; (F) Engenho (Marca Hasenclever) na comunidade quilombola Bagres-Vazante; (G) Fornos históricos no interior na
Lapa Santa Fé; (H) Detalhe de um forno histórico na Lapa Santa Fé feito por peregrinos ou viajantes.
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Hernique Piló

Vista geral do desenho em vermelho. Ao lado vista em detalhe.
Município de Paracatu/MG.

A

B

C

D

Mosaico de fotos extraídas do relatório de Junqueira e Malta (2006), que merecem ser divulgadas:
(A) Forno de barranco próximo ao Córrego Santo Antônio; (B) Cachimbo cerâmico encontrado no Córrego Santo Antônio;
(C) Fragmentos de cerâmica histórica ou neobrasileira decorados por incisão e carimbos encontrados na Fazenda Pinheiro;
(D) Vasilhame cerâmico de fundo plano encontrado no sítio Pasto das Pereiras. Paracatu/MG.
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A BUSCA DO OURO
A divulgação oficial da descoberta de ouro na região data do início de 1744, sendo que, em junho do mesmo
ano, o Governador Gomes Freire de Andrade ordenou que as minas de ouro descobertas em Paracatu pelo
Guarda-mor José Rodrigues Fróis fossem distribuídas pelos respectivos moradores. Essa descoberta atraiu para
a região uma quantidade enorme de aventureiros – mesmo tendo de atravessar o extenso “sertão”, enfrentando
a fome por não existirem muitas paragens pelo extenso caminho que a separava de outras regiões –, formando,
em pouco tempo, um populoso arraial. Em 1749, Rafael da Silva e Souza foi nomeado regedor e incumbido da
Intendência da Fazenda (VEIGA, 1988).
De acordo com a maioria dos historiadores, foram as bandeiras de Felisberto Caldeira Brant e José Rodrigues
Fróis as primeiras a encontrar as riquezas minerais da região. Procedentes da Vila Boa de Goiás, Felisberto e
seus irmãos tiveram a primazia de chegar, em 1733, às minas paracatuenses.
“[Felisberto Caldeira Brant], Filho de Ambrósio Caldeira Brant, nasceu ao que escrevem
alguns em São Paulo e segundo outros, em 1705, em São José D’El Rei, nas Minas
Gerais. Foi sertanista valoroso que fez exploração na região do Paracatu e também na
Serra Dourada, em Goiás. Arrematou o contrato de diamantes no distrito Diamantino,
em Minas Gerais, e dos rios Claro e Pilões de Goiás” (FRANCO, 1989: 58).
José Rodrigues Fróis foi reconhecido como seu descobridor oficial. Proveniente da Bahia, atingiu a zona
norte, denominada São Domingos, e encontrou muito ouro numa pequena elevação batizada de “Morro do Ouro”
ou “Cruz das Minas”. Assim que reuniu quantidade considerável do metal, levou ao conhecimento do então
governador Gomes Freire de Andrade a descoberta das ricas “Minas do Paracatu”.
“[José Rodrigues Fróis], Paulista (...) foi quem deu em manifesto o ouro que com seu
irmão e seu pai, Pedro Rodrigues Fróis, descobriram no Paracatu, em 1744. Diz Silva
Leme que ele se habilitara ‘de genere’, mas não seguiu a carreira eclesiástica e foi o
guarda-mor nomeado para essas minas, onde fixou residência” (FRANCO, 1989: 173).

Ilustração do garimpo aurífero do
Morro do Ouro em Paracatu no séc.
XVIII. (RIEDEL, 1900). Fonte:
Junqueira e Malta, 2006.
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A descoberta do ouro em Paracatu coincide com o auge da explotação em Goiás. Em 1728, havia sido criada
a Superintendência das Minas de Goiás, ligada à Capitania de São Paulo, onde era fundido o ouro. Visando
controlar o contrabando do ouro, estabeleceu-se um único caminho, proibindo-se os demais, o que aumentou
consideravelmente a importância de Paracatu.
Segundo o relato do botânico francês Auguste Saint-Hilaire (1975:113-114), que esteve no Brasil entre
1816 e 1822, a região de Paracatu era formada, na época de sua estada por lá, por 3.888 léguas quadradas, e
tinha, em 1821, uma população de 21.772 habitantes, o que não chegaria a corresponder a um habitante por
légua quadrada. Ainda nesta época, não havia nenhuma outra cidade na comarca, sendo, segundo conclusão do
autor, a Comarca de Paracatu um “imenso deserto”.

Mineração no Córrego dos Macacos em Paracatu. Foto: O. Gonzaga. Acervo: Arquivo Público de Paracatu.
Fonte: https://paracatumemoria.wordpress.com/tag/mineracao/

Olímpio Gonzaga e os mineiros em um garimpo no Córrego Rico, em Paracatu (s. data). Acervo do Arquivo Público de Paracatu. Fonte:
https://paracatumemoria.wordpress.com/paracatu/fotos/
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Saint-Hilaire (1975a) afirma também que a comarca dispunha de jazidas de ouro, diamantes, ferro e
estanho. Várias plantas da região eram importantes remédios e suas ubérrimas terras, com imensas pastagens,
poderiam fornecer alimento a grandes rebanhos. Com relação à água, o autor afirma que estas dispensariam
o criador de dar sal ao gado, sendo também utilmente empregada na cura de várias doenças que afligiam os
homens que lá viviam. Muitas minas foram abertas e muita destruição ocorreu depois da viagem do botânico
e naturalista. A bela Gruta Vênus no Morro do Ouro e seu poço, por exemplo, já não existem, além de muitas
drenagens e lugares outrora pitorescos nessa região.

Gruta Vênus no Morro do Ouro, Paracatu. Fonte: http://professor-marciosantos.blogspot.com.br/2012_02_01_archive.html

Hernique Piló

Há em Paracatu e Vazante comunidades remanescentes de quilombos10, dentre elas, São Domingos,
Amaros, Bagres e Brejo dos Crioulos. Trata-se de famílias que tiveram uma trajetória histórica própria, dotada
de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida, e sua caracterização deve ser dada segundo critérios de autoatribuição atestada pela
própria comunidade de referência ou de seus parentes.
Segundo os antropólogos Oliveira e Santos (2012), que realizaram estudos etnográficos na região, a
comunidade dos Bagres, por exemplo, é originária de um quilombo que teve origem a partir de ex-escravos,
fugitivos das lavras de Paracatu durante o ciclo da mineração.

D. Maria dos Reis, integrante da comunidade quilombola dos Bagres. Município: Vazante/MG.
10

Os direitos dos povos tradicionais – que incluem as comunidades negras rurais e urbanas remanescentes de quilombo – à terra e à alteridade cultural são
garantidos também pela Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais.
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LAPA VELHA E MISTICISMO
Vazante nasceu de uma visão da imagem de Nossa Senhora em uma de suas grutas por um casal de
viajantes, constituindo posteriormente uma capela e em torno dela um casario.
“A origem da povoação liga-se ao aparecimento de Nossa Senhora numa grande gruta,
chamada Lapa Velha ou Lapa do Pamplona. A história, guardada pela tradição, é um
tanto confusa, não se sabendo ao certo o nome do (ou da) vidente. A verdade é que
surgiu a romaria, com participação de gente da redondeza e principalmente de Goiás.
Com a intensificação da romaria, muitos fazendeiros construíram choças perto da
Lapa a fim de terem seu abrigo na época da romaria. Com o tempo, surgiu a capela,
posteriormente ampliada” (BARBOSA, 1995: 366).
O historiador O. Mello (2003) indica duas versões parecidas para o início do povoamento de Vazante ao redor
da lapa onde teria sido vista a santa. A lapa já era conhecida, denominada Pamplona, havendo alguns outros
ranchos ao seu redor.
“A Lapa Pamplona ou, por corruptela, Pampalona, já era conhecida. Dentro dela se
buscava água potável para os trabalhadores nas lavouras das proximidades. Havia
uma espessa mata entre a Lapa e o Grotão. À porta da Lapa, os irmãos Ribeiro da
Paixão construíram um rancho, onde se estabeleciam durante o dia para facilitar o
desenvolvimento dos seus trabalhos. Funcionava uma cozinha, onde se alimentavam
e descansavam após longas horas nas labutas da lavoura.
Mantinham uma cozinheira, para que o serviço deles não sofresse nenhuma
interrupção. Por certo, a mulher de um deles.
Assim decorria o tempo. De madrugada, saíam de suas residências para a roça. (...)
A mulher que os acompanhava preparava o almoço, que ficava pronto sempre cedo.
(...) Cada um se servia. Almoçavam e, depois de um papo reanimador, voltavam para
a roça. A mulher ia então lavar as panelas e os pratos, após o almoço despachado e a
atenção dada aos homens, que já retornavam ao trabalho, na lavoura. (...) E, naqueles
ermos, sem uma companhia, em um silêncio total, quebrado apenas pelo canto das
aves, pelo barulho dos bichos em meio à vegetação ou pelo silvar do vento farfalhando
a galharia das árvores, nada melhor que uma sesta depois de uma madrugada feita.
Era esse o seu ramerrão habitual. Um dia, ao acordar, levantou-se e chegou à porta do
rancho. Espreguiçando-se, olhou para o fundo da lapa. E lá estava uma mulher vestida
de branco, e com longa cabeleira. A visão não lhe disse nada. Estava imóvel. Sentiu
medo. Sabia que se encontrava sozinha. Não quis ali permanecer. Saiu correndo para
a roça atrás dos homens a fim de lhes narrar o sucedido.
Os homens, surpresos com a chegada da mulher, assim esbaforida e com o espanto
no olhar, ficaram apreensivos.
– O que aconteceu, mulher?
– Uma coisa estranha. Vejam como estou tremendo...
– Vamos, conte logo.
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– Depois que arrumei a cozinha, fui dormir um sono. Quando acordei e cheguei à
porta do rancho, vi lá dentro da lapa uma mulher toda vestida de branco, e de cabelos
compridos.
– Ela não disse nada?
– Não. Me olhou assim durante algum tempo. Senti uma coisa ruim nas pernas e me
deu uma tremedeira danada. Não tive nem coragem de perguntar nada a ela. Foi com
esforço que vim até aqui contar para vocês o acontecido.
– Pois então, vamos lá ver o que é.
E os homens deixaram o trabalho e foram. Lá chegando, nada viram. Silêncio total. A
mulher indicou o local da visão, lá no fundo da gruta. Uma estalagmite, junto à parede
da rocha, dava leve impressão de imagem de mulher. Nem chega a ser uma silhueta.
Foi tudo o que viram, depois de procurarem, atentamente, a figura da mulher. Ela havia
realmente aparecido, ou apenas no sonho de uma sesta?” (MELLO, 2003: 68-69).
Outra versão, menos detalhada, atribui a visão a um dos irmãos (da mesma história anterior). Teria sido
Manoel Ribeiro da Paixão quem, enquanto confeccionava gamelas na boca da lapa, viu uma mulher esguia,
vestida de branco, andando no fundo da gruta.
“Conta a lenda que um dia, quando confeccionava gamela na boca da lapa, ao levantar
os olhos para o lado contrário, viu uma mulher alta, vestida de branco, andando pelo
fundo da gruta” (MELLO 2003: 73).

Ilustração de C. Rigotti, presente na
obra de O. Mello, 2003.
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Henrique Piló

Vista do interior da Lapa Velha, ou Lapa Pamplona, local da
aparição da Nossa Senhora da Lapa. Município: Vazante.
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Essa versão traz importante informação sobre a época do acontecido. (cf. LOTT, 2005) Teria sido em idos
da Guerra do Paraguai (1864-1870), quando diversos brasileiros, no afã de fugir das convocações para guerrear,
se afugentavam nos sertões pouco habitados. Teria sido esse o motivo de os irmãos Ribeiro da Paixão terem
se escondido nessas plagas.
Independentemente da veracidade das informações ou da crença pessoal, fato é que a visão deu origem
ao povoado da Lapa, motivado pela fé dos que buscavam milagres na caverna em razão da aparição, formando
lentamente o atual município de Vazante.
Primitivamente, o nome do atual município de Vazante era Lapa, cujo território era constituído de trechos
da Fazenda Vazante (durante os períodos das chuvas, os rios da região transbordavam, provocando as cheias,
também chamadas “vazantes dos rios”).
“Primitivamente o local se denominou Lapa, cujo território era constituído da
fazenda Vazante. Esse nome se deve ao local em que o terreno é baixo e úmido. E,
temporariamente, alagado pelas enchentes de rios” (MELLO, 2003: 67).
É bem provável que as incursões no território onde posteriormente figura o atual município de Vazante
tenham ocorrido em períodos anteriores, em fins do século XVIII, início do XIX, tendo em vista ser a serra
que circunda o município, bem como seu principal curso de água, denominado Pamplona – certamente em
referência a Inácio Correia Pamplona.

Henrique Piló

“PAMPLONA, Inácio Correia. Mestre de Campo nas Minas Gerais, que de 1764 a 1766
andou chefiando, por ordem do governo, expedições para segurança e povoamento
dos sertões do Campo Grande, rio das Abelhas e circunvizinhanças. Mandou depois,
de 1766 a 1790, fazer naqueles sertões, à sua custa, seis entradas exploradoras” (Ver,
Arq. Pub. Mineiro – II, 377. Apud: FRANCO, 1989: 287).

Rosto esculpido em uma estalagmite.

Detalhe da coroa e do terço de Nossa Senhora da Lapa, colocados sobre
a formação geológica que deu origem à visão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arqueologia da região de Vazante, Paracatu e Unaí possui elementos estilísticos e cultura material,
conforme apontado anteriormente, que a relaciona com as áreas contíguas, em especial com o leste goiano e o
norte mineiro. Ela contrasta, confronta, mas também reúne similaridades com as áreas vizinhas, indicando que
foi um importante território de passagem e fixação de grupos culturais caçadores-coletores e, posteriormente,
de horticultores ceramistas, conforme pesquisas realizadas sobretudo na Gruta do Gentio II, principal referência
e suporte para a compreensão da arqueologia pré-colonial regional e suas peculiaridades.
Já no período histórico, suas terras despertaram o interesse pelas minas e riquezas. Enquanto se
consolidavam as minas de ouro, intensificou-se a exploração do sertão oeste e a expansão das fronteiras
agropastoris.
Do sertão das Minas Gerais surgiam do chão mais que diamantes e ouro. Nasciam comunidades, tradições
e fé nas terras, nas minas e nas cavernas.
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Alguém um dia por ali passou. A lama veio, guardou e seu registro ali ficou.
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E quem com paciência vasculhar raridades pode encontar.
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P

aleontologia é o ramo da ciência que se ocupa em estudar as evidências de organismos que
existiram há mais de 11.700 anos, data de início da época geológica atual, o Holoceno. Essas
evidências são chamadas fósseis e constituem o objeto de estudo do paleontólogo.
Os fósseis podem ser divididos em duas categorias: restos orgânicos propriamente
ditos, como troncos de árvores, ossos, dentes e conchas; e vestígios, quando apenas traços
da existência de organismos são preservados, incluindo, por exemplo, pegadas, trilhas,
excrementos e marcas de escavação. Restos de organismos ou de seus vestígios que foram soterrados, mas
têm menos de 11.700 anos, são chamados de subfósseis.
A partir desses achados, pode-se compreender melhor a dinâmica e a evolução do planeta, assim como
a dos organismos que nele viviam. Nesse sentido, o levantamento do potencial paleontológico é de grande
importância, uma vez que, a partir das novas descobertas, pode-se aumentar o número de informações sobre
organismos extintos e, assim, gerar mais dados sobre os ambientes e as relações ecológicas do passado.
Devido à sua extensão territorial e à presença de ambientes sedimentares propícios para a preservação
de fósseis, Minas Gerais possui um amplo registro paleontológico, tanto do ponto de vista temporal quanto
espacial. O Estado também possui uma posição de destaque por ter sido o local onde o naturalista dinamarquês
Peter Lund iniciou, na primeira metade do século XIX, a pesquisa paleontológica no Brasil. Seu legado inclui a
descrição de diversas espécies de mamíferos do período Quaternário (que abrange os últimos 2,5 milhões de
anos) coletadas em grutas calcárias ao longo da bacia do Rio das Velhas e até então desconhecidas da ciência.
É nas cavernas que ocorre o maior número de achados fósseis de mamíferos no Brasil. Isso se deve a
características peculiares que normalmente estão relacionadas a esses ambientes, como ausência de predadores
e necrófagos, temperatura e umidade constantes, incidência reduzida de luz solar, que proporcionam uma melhor
preservação de restos orgânicos (Lund, 1837). Além de mamíferos, fósseis de outros grupos taxonômicos também
são encontrados nesses ambientes, incluindo invertebrados com partes mineralizadas, como as conchas de
caramujos, e outros vertebrados, como anfíbios, aves e répteis. Restos de vegetais recobertos por carbonatos
também já foram mencionados para cavidade no Rio Grande do Norte (Ferreira et al., 2010).
Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos a partir do levantamento paleontológico realizado
nas cavidades naturais na região dos municípios de Vazante, Unaí e Paracatu, incluindo a descrição dos
depósitos de relevância paleontológica, seus fósseis e subfósseis, além das interpretações que podem ser
realizadas a partir deles.
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FÓSSEIS DE CAVERNAS EM MINAS GERAIS
A maioria dos achados fósseis relacionados com depósitos de cavernas em Minas Gerais se concentra no
Carste de Lagoa Santa (Paula Couto, 1958). Mesmo sendo pesquisadas desde a época de Lund, até hoje são
reportados achados importantes para as cavidades desenvolvidas nesta região (Vasconcelos et al., 2015).
Bem menos explorada, a região cárstica de Arcos-Pains-Doresópolis também preservou fósseis e subfósseis
de mamíferos em cavidades naturais, como o de um gambá (família Didelphidae) e de um mastodonte
Notiomastodon platensis (Ameghino, 1888). Há também restos de roedores e de porcos-do-mato na região
cárstica de Montalvânia, norte do Estado, sendo que os últimos estão depositados na coleção do Museu de
História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. Fósseis em cavernas também são
reportados a Cordisburgo, Montes Claros, Minas Novas e às regiões do Vale do Peruaçu, de Curvelo-Baldim e de
São João del-Rei, este provavelmente o mais antigo registro no Estado (Cartelle, 2012).

Localização das regiões onde são reportados achados fósseis
em cavidades naturais no Estado de Minas Gerais
Localização das regiões onde são reportados achados fósseis em cavidades naturais no Estado de Minas Gerais
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(1) Carste de Montalvânia e Peruaçu; (2) Montes Claros, (3) Minas Novas; (4) Carste de Lagoa Santa e Baldim-Cordisburgo;
(5) Carste de Arcos-Pains-Doresópolis; (6) São João del-Rei e (7) Vazante.
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As cavidades que apresentaram restos orgânicos recentes ou fósseis e/ou um grande volume de
sedimentos externos preservados em seu interior foram alvo de estudos mais detalhados. Assim, para o
levantamento da potencialidade fossilífera da área de estudo, foram realizadas inspeções das superfícies dos
depósitos sedimentares e identificação do material orgânico ali depositado.

DEPÓSITOS SEDIMENTARES EM CAVERNAS

Adaptado de Lino e Allievi (1980)

A natureza e a dinâmica dos depósitos sedimentares das cavernas são fatores cruciais para a preservação
de fósseis nesses ambientes. A ocorrência de depósitos sedimentares clásticos (aqueles formados por
partículas de areia, silte, cascalho) que provêm do exterior somada à grande quantidade de depósitos
químicos, em geral formados pela precipitação de carbonato de cálcio (calcita), aumenta o potencial de
preservação de restos orgânicos e, consequentemente, o valor científico da cavidade.
Os carbonatos presentes no sedimento clástico ou que se depositam sobre o piso, as paredes e o teto
podem criar um ambiente protetor para os restos orgânicos, principalmente para as partes duras, como
conchas, carapaças, ossos e dentes, favorecendo sua preservação (Lund, 1837). O mesmo ocorre com os
depósitos formados por sedimentos de granulometria fina e bem selecionados, indicando a ocorrência de
ambientes de sedimentação calmos. Nesse caso, a relevância do ponto de vista paleontológico é significativa,
uma vez que tais localidades favorecem a preservação de partes menores e mais frágeis do esqueleto. Já os
depósitos constituídos de conglomerados e brechas, que são rochas formadas pela mistura de fragmentos
minerais com mais de 2 milímetros de diâmetro cimentados por um sedimento mais fino, são mais comuns
em ambientes de alta energia, fato que pode ocasionar a destruição parcial ou total dos restos orgânicos,
prejudicando sua preservação dentro das cavernas.

Modelos de possíveis tipos de depósitos cavernícolas: (1) Guano de morcego; (2a) e (2b) Depósitos químicos, respectivamente
paleopiso e escorrimentos; (3) Blocos desmoronados; (4) Sedimentos mais recentes (argila, areia, cascalho;
(5a) e (5b) Brechas sedimentar e fossilífera, respectivamente; (6) Subfósseis (conchas e ossos).
Redesenhado de Lino e Allievi (1980).
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Em todas as cavidades visitadas na área de estudo, depósitos clásticos, químicos e orgânicos estavam
presentes em quantidades variáveis. Neste contexto, os achados fósseis mais relevantes, incluindo os
espécimes identificáveis taxonomicamente, estão associados a depósitos clásticos de granulometria
fina, apresentando-se parcialmente soterrados, completamente expostos e/ou recobertos por depósitos
químicos. É o caso dos depósitos fossilíferos preservados nas grutas da Gameleira, Guardião Severino e
da Fendinha. A cavidade VT-0001 não continha restos fósseis aflorados, mas a ocorrência de expressivos
depósitos sedimentares, principalmente de granulometria fina, sugere um elevado potencial de preservação.
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PROCESSOS DE FOSSILIZAÇÃO EM CAVERNAS
Fossilização é o conjunto de processos pelos quais se preservam os restos e/ou vestígios orgânicos
incorporados no ambiente sedimentar. Inúmeros são os processos de fossilização descritos na literatura que
podem propiciar a preservação das partes duras (ex.: ossos e conchas) e das partes moles (ex.: músculos
e pele) dos organismos (Mendes, 1977). Conforme relatado em trabalhos envolvendo fósseis coletados em
cavernas carbonáticas, as partes duras dos organismos podem sofrer, basicamente, cinco processos de
fossilização: substituição, incrustação, permineralização, cimentação e impressões/moldes (Cartelle, 2012).
Na substituição, os minerais originais do resto orgânico são dissolvidos e aqueles provenientes do meio
se cristalizam, ocupando o seu lugar e assim criando uma réplica do resto orgânico. A incrustação, por outro
lado, é definida pela precipitação de minerais na superfície externa do resto orgânico, criando uma capa
protetora que o envolve.
Já a permineralização ocorre quando os minerais do meio são incorporados aos restos orgânicos,
penetrando na sua estrutura interna e precipitando em poros e canais. A cimentação ocorre quando há
precipitação de minerais no sedimento que contém restos orgânicos, deixando-o com uma dureza elevada.
Quando o organismo ou suas partes caem no sedimento e sofrem um processo lento de degradação, sua
forma pode ficar “impressa” na rocha, gerando então as impressões e os moldes. A diferença entre eles é
que os moldes são estruturas de relevo mais profundo, enquanto que as impressões têm relevo baixo, quase
bidimensional, na rocha.
Embora mais rara, há a preservação de tecidos moles dos organismos, como músculos, pele e pelos, que
podem sofrer processos de desidratação (mumificação) ou preservação pelo gelo (criopreservação) (Shimer,
1956). Há ainda os vestígios de organismos preservados como estrutura deposicional da rocha onde a caverna se
desenvolve, que é o caso dos estromatólitos. Esse termo se refere às estruturas constituídas por finas lâminas
sobrepostas, com formato convexo, geralmente observadas em calcários, sendo resultantes do crescimento de
colônias fixas de bactérias fotossintetizantes em ambiente aquático. Esses fósseis são considerados como a
evidência mais antiga de vida na terra, os mais antigos com uma idade de cerca de 4 bilhões de anos.
Para as cavernas visitadas, são reportados os seguintes processos de fossilização: osso de um pequeno
vertebrado que sofreu o processo de substituição e de restos de uma preguiça-terrícola cimentada e
incrustada na Gruta Guardião Severino; preguiças-terrícolas permineralizadas e incrustadas por calcita na
Gruta da Fendinha; e ainda um gambá mumificado (subfóssil) na Lapa Nova. Os invertebrados, basicamente
conchas de gastrópodes, também sofreram incrustação e/ou cimentação, e ainda alguns foram encontrados
como moldes. Estromatólitos também foram observados na área, tanto fora quanto no interior das cavernas.
O estudo dos processos de fossilização também envolve o modo de incorporação dos restos orgânicos no
ambiente sedimentar, permitindo distinguir organismos que fazem parte do ambiente cavernícola daqueles
que foram transportados para lá.
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A

Ossos de morcegos que sofreram diferentes tipos de fossilização, sendo crânio recente (A) e fossilizados por incrustação (B) e por
substituição (C). Escala: 20 mm. Material depositado no Laboratório de Paleontologia do Museu de Ciências Naturais PUC Minas.
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Exemplos de conchas de gastrópodes que sofreram os processos de fossilização por cimentação (A) e por molde (B). Escala: 5 cm.

Hipóteses de entrada de animais (ou de seus restos) no interior das cavidades: (1) à procura de água ou sal; (2) carregados por
predadores; (3) queda através de fendas verticais; (4) à procura de abrigo (ex.: morcegos); (5a) levados por correntezas de água –
somente os ossos; (5b) levados por correntezas de água – como carcaças. Escala: 20 mm.

Em geral, a ocorrência de restos de vertebrados em cavidades naturais se deve: (1) à entrada do animal
na cavidade de maneira acidental (quedas em fendas) ou ativamente em busca de recursos (habitação, abrigo
temporário, nutrientes); ou (2) transportado por fatores físicos (fluxos de água) ou biológicos (carreamento
por predador) (Lund, 1837).
Os diversos mecanismos de entrada de organismos em cavernas, em geral, resultam na formação de
depósitos fossilíferos constituídos por elementos incorporados ao longo de muito tempo. Esse fenômeno
é comum em ambientes com sedimentação lenta ou episódica, sendo chamado de mistura temporal (Staff
et al., 1986). Na Lapa Nova, por exemplo, foi observado, por meio de datações radiométricas, que os restos
de cervídeos foram ali depositados em um intervalo entre 5.890 e 790 anos atrás (Hubbe e Auler, 2012). Em
alguns casos, a mistura temporal pode prejudicar o trabalho de reconstrução paleoambiental, porque traz na
mesma localidade espécies que viveram em condições ambientais distintas.
Em se tratando dos mecanismos de transporte de vertebrados observados na área de estudo, destacam-se
os restos levados por predadores, pela ação da água ou pela ação do homem. Nas proximidades das entradas das
cavidades VT-0001 e Guardião Severino, especialmente, grandes concentrações de microvertebrados, como pequenos
roedores e morcegos, estão depositadas sobre pisos e patamares. No caso da cavidade Guardião Severino, os restos
estão associados a pelotas de regurgito recente de corujas. Muitas aves, incluindo espécies de rapina como as corujas,
regurgitam restos não digeridos de suas presas, incluindo partes de insetos, penas, pelos, ossos e dentes. Esse material
é expelido sob a forma de pelotas compactadas, com alto potencial de preservação em cavernas com baixa umidade e
baixa incidência de luz. Quando essas pelotas se desfazem, o material preservado em seu interior, como os pequenos
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ossos, se solta, gerando grandes acúmulos sobre o piso das grutas. Por preservarem restos orgânicos, as pelotas de
regurgito são importantes fontes de informação ecológica e, no caso de pelotas fossilizadas, paleontológica.
Já os restos de outros grupos de vertebrados podem ter sido carreados pelas águas ou por predadores, uma
vez que há apenas ossos isolados preservados, como fragmentos de crânio, ossos longos (braços e pernas) e
podiais (ossos de mãos e pés), como observado nas cavidades VT-0001, VT-0003, VT-0167, VT-0193, VT-0197, Gruta
Gameleira, Lapa Nova, Lapa Nova II. Em primeira análise, pelo fato de os ossos não apresentarem marcas de dentes,
a ação de predadores foi descartada. Esqueletos encontrados parcial ou completamente articulados foram
interpretados como morte do animal no próprio local, uma vez que fluxos hidráulicos tendem a desarticulá-los.
Restos desse tipo, tanto recentes quanto fósseis e subfósseis, foram observados nas cavidades VT-0167,
Gruta Gameleira, Gruta Guardião Severino e Gruta da Fendinha.
Um estudo prévio na cavidade Lapa Nova (Hubbe e Auler, 2012) constatou que uma grande quantidade de
esqueletos de cervídeos preservados em um de seus condutos pode estar relacionada a quedas acidentais
desses animais. Segundo os autores, um desnível abrupto impossibilitava o retorno dos animais que ali
caíam; com isso, eles morriam na caverna. Já a ausência de crânios e o alto grau de fragmentação dos ossos
foram atribuídos às atividades turísticas na caverna. Nesse caso, os próprios visitantes, desavisados da
importância científica do material, coletam e pisoteiam os esqueletos.

Grande concentração de restos de microvertebrados junto a raízes, próxima à entrada sudoeste da cavidade VT-0001. Escala: 7 cm.

Restos de animais domésticos como cães, galinhas e bovinos foram localizados em relativa abundância nas
entradas das cavidades Guardião Severino e Gruta da Gameleira. Esses depósitos podem ser atribuídos à ação
antrópica de descarte dos animais, hipótese que pode ser sustentada: 1) pela proximidade com áreas construídas
(município, fazenda); 2) pela ocorrência exclusiva de animais domésticos; 3) pela presença de esqueletos articulados
e em associação, não apresentando marcas de fraturas ou predação. Adicionalmente, foram observadas evidências
indiretas de animais selvagens: pegadas e fezes de vertebrados, bem como ninhos e tubos de invertebrados.
Outro aspecto importante é a presença de animais vivos na cavidade, assim como de seus restos recentes,
demonstrando que a cavidade recebeu até recentemente – ou ainda recebe – fluxo de organismos. Dentre
estes, os mais relevantes são os que possuem partes duras, como conchas de gastrópodes terrestres, ossos
e dentes de vertebrados.
Em sete cavidades foram observados animais vivos, como peixes (VT-0047), anuros (VT-0008 e VT-0197),
coruja (Gruta Guardião Severino), maritacas (VT-0001), morcegos (VT-0003, VT-0008, VT-0012, VT-0014, VT-0047,
VT-0134, VT-0197, Lapa Nova), além de cachorro doméstico (Lapa Nova).
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Esqueletos de novilhos (Bos sp.) próximos à entrada da Gruta Guardião Severino.
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Vestígios recentes de organismos observados em algumas cavidades visitadas. Escala: 5 cm. (A) Casca de ovo de ave (VT-167); (B) Fezes de
tamanduá; (C) Pelotas de regurgito de coruja; (D) Ninho de vespa; (E) Tubo de cupins (Termitidae); (F) Pegadas de mamífero.

Animais vivos e restos recentes observados em algumas cavidades visitadas: (A) Anuro (Rhinella) (VT-0197);
(B) Morcego (VT-0134); (C) Carcaça de morcego (Lapa Nova); (D) Crânio de guaxinim (Procyon sp.) (VT-0193);
(E) Restos de roedor (VT-0001); (F) Concha de gastrópode terrestre (VT-0167).
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Estromatólitos preservados no teto da cavidade VT-0197, onde é possível notar suas laminações preservadas em alto relevo. Escala: 20 cm.
À esquerda, representação de seção vertical (A) e horizontal (B) de estromatólitos colunares. Modificado de Moeri (1972).

ESTROMATÓLITOS
Estromatólitos já são conhecidos para o carste da região de estudo desde a década de 1970 (Moeri,
1972), porém, até então, a presença dessas estruturas no interior das cavernas não havia sido reportada. Nos
calcários onde as cavidades VT-0004, VT-0047, VT-0051, VT-0197 e Gruta da Fendinha se desenvolvem, foram
observados estromatólitos colunares do tipo Conophyton e esteiras microbianas. Estas últimas são estruturas
também formadas por microrganismos, mas, neste caso, as lâminas são horizontais, e não convexas como nos
estromatólitos. Até o momento, há apenas um registro confirmado na literatura desses fósseis para cavernas
brasileiras, localizado no carste de Arcos-Pains-Doresópolis (Vasconcelos et al., 2016).
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B

Fósseis de origem microbiana preservados no exocarste da região de estudo. Escala: 10 cm. (A) Esteiras microbianas nas proximidades
da cavidade VT-0153; (B) e (C) Estromatólitos preservados próximos à cavidade VT-0047.
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As estruturas são colunares, com tamanhos e cores variáveis, observadas em seção transversal ou
longitudinal.
Na entrada da cavidade VT-0004, é possível observar estromatólitos do tipo Conophyton preservados tanto
em seção vertical quanto horizontal. Apesar da exposição a intempéries (clima e vegetação), os estromatólitos
se encontram bem preservados, com laminação bem definida. Já em seu interior, praticamente todas as
paredes e teto são formados por estromatólitos, observados principalmente em seções horizontais e com
laminação em alto relevo. Devido aos processos de dissolução, alguns estromatólitos nessa caverna são
muito friáveis, desfazendo-se facilmente à manipulação.
Já os afloramentos estromatolíticos observados na cavidade VT-0047 se encontram com sua superfície
polida, provavelmente pela ação da água. As colunas estão preservadas no mesmo plano da matriz
carbonática e apresentam laminações com cor rosada, conforme descrito por Dardenne et al. (2009) para
outros afloramentos da região.
Na Gruta da Fendinha foram observados estromatólitos colunares com cerca de 7 centímetros de diâmetro
nas colunas, que se apresentam de forma variável quanto à preservação: alguns em excelente estado, com
laminação preservada em alto relevo; outros com lâminas de difícil visualização devido ao intemperismo.

André Vascocnelos

INVERTEBRADOS TERRESTRES

André Vascocnelos

Em seções horizontais, estromatólitos tipo Conophyton preservados no teto da cavidade VT-0004. Escala: 80 cm.

Estromatólitos cilíndricos preservados em seções longitudinais e transversais, em bloco abatido na cavidade VT-0047. Escala: 3 cm.
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Todos os restos fossilizados de invertebrados nas cavidades visitadas se tratam de conchas de gastrópodes
terrestres de Megalobulimus Miller, 1878, Solaropsis Beck, 1837, e Orthalicus Beck, 1837. Como são restos
comuns em cavidades naturais, sua relevância paleontológica é relativa.
Conchas de gastrópodes são mais abundantes no piso das cavidades, apresentando-se incrustadas nos
depósitos clásticos e/ou químicos. Também foram encontradas com frequência nos solos carbonatados, presos
nas paredes e no teto, assim como encaixadas em fraturas nas paredes das cavidades VT-0003, VT-0010, VT0012, VT-0134, VT-0197, Grutas da Fendinha, da Gameleira e Guardião Severino, além da Lapa Nova e Lapa Nova II.
Como há poucos estudos paleoecológicos envolvendo esses animais em cavernas, inferências a respeito
de seu modo de entrada, fossilização e preservação nesses ambientes são restritas. No entanto, várias
conchas preservadas de maneira caótica em um depósito na cavidade VT-0014 podem ser indicativas de
ambiente de fluxo turbulento (Kidwell et al., 1986). Também foram observados moldes externos de concha do
gastrópode Megalobulimus na cavidade VT-0012.
Vestígios fossilizados de invertebrados foram observados nas paredes da cavidade VT-0134. Trata-se de
tubos de cupins (família Termitidae) que sofreram incrustação.

Tubos de cupins incrustados por carbonatos preservados na cavidade VT-0134. Reconstituição dos tubos à direita. As linhas
pontilhadas indicam o limite inferido dos tubos. Escala: 3 cm.
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VERTEBRADOS
No registro fóssil em cavernas, o grupo de organismos mais bem-representado é o dos vertebrados. Isso
se deve aos corpos desses animais serem constituídos por um grande número de peças esqueletais resistentes
à destruição, como ossos podiais e dentes, que são compactos e robustos, principalmente os de mamíferos de
grande porte (Paula Couto, 1979). Pelo estado precário de preservação de alguns fósseis e/ou por se apresentarem
parcialmente encobertos por sedimentos, muitas vezes a identificação do organismo é prejudicada. Ainda assim,
dentre os restos fósseis localizados nas cavernas, foram identificados ossos pertencentes aos seguintes animais:
anfíbio, porco-do-mato, veado, anta e preguiças-terrícolas, além de fezes fossilizadas de algum carnívoro.
MICROVERTEBRADOS
Fósseis de microvertebrados ainda são pouco estudados em cavernas brasileiras, principalmente em se tratando
de restos pertencentes a grupos taxonômicos não mamíferos. Restos recentes, fósseis e subfósseis de aves,
quirópteros, marsupiais e roedores são aqui reportados à área, além de um osso alongado coletado na cavidade
Guardião Severino, que, apesar de muito fragmentado, foi atribuído a um anuro.
ARTIODÁCTILOS
Certamente, o grupo subfóssil e fóssil de grandes vertebrados mais comum em cavernas é o dos
artiodáctilos (Lino et al., 1979; Hubbe e Auler, 2012), aqui representados pelos porcos-do-mato (família
Tayassuidae) e veados (família Cervidae). Ambas as famílias possuem representantes extintos e viventes.
Os porcos-do-mato atuais são encontrados do sul da América do Norte à Argentina. No Brasil, há registro de
fósseis desses animais em cavernas dos seguintes Estados: Piauí, Ceará, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais. Já restos
fósseis de veados são reportados a cavidades localizadas nos Estados da Bahia, de Minas Gerais, de Mato Grosso do
Sul e do Paraná (Cartelle, 2012). Restos de porco-do-mato são aqui reportados à Gruta da Gameleira. Já nas cavidades
Fendinha, Lapa Nova e Lapa Nova II foram encontrados esqueletos de cervídeos.

Osso de anfíbio que sofreu
processo de fossilização por
substituição, encontrado em
meio ao sedimento da Gruta
Guardião Severino.
Escala: 10 mm.

André Vascocnelos

Ossos incrustados localizados em fenda vertical na Lapa Nova II. Escala: 1 m.
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A

B

Esqueleto parcialmente articulado de Tapirus sp. no piso da Gruta da Gameleira: (A) crânio incrustado do fóssil e (B) a
representação esquemática do mesmo. Escala em B: 7 cm.

PERISSODÁCTILOS
Fósseis de anta são conhecidos no Brasil em depósitos datados de cerca de 1,5 milhão de anos atrás. Esse
grupo, representado no Brasil pelas espécies Tapirus terrestris Linnaeus (1758) e Tapirus cristatellus Winge, 1906,
possui um amplo registro no país. Restos fósseis de antas coletados em cavernas são reconhecidos nos seguintes
Estados: Ceará, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul (Paula Couto,
1979). Na área de estudo, restos fossilizados de anta estão presentes na Gruta da Gameleira.
XENARTROS
Os xenartros são animais exclusivos do continente americano e tiveram sua origem na América do Sul há
cerca de 60 milhões de anos (Cartelle, 2012). Entre seus representantes temos tamanduás, tatus, gliptodontes,
preguiças-terrícolas (todas extintas) e arborícolas. Para a área de estudo (cavidades Gruta da Fendinha e Guardião
Severino), foram identificadas duas preguiças-terrícolas: Nothrotherium maquinense (Lund, 1838) Lydekker, 1889
e um Megalonichydae indeterminado. Restos de Nothrotherium maquinense já foram reportados a cavernas da
Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo. Já fósseis de Megalonychidae ocorrem em alguns Estados: Acre, Paraíba,
Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul (Cartelle e Bohórquez, 1986, Oliveira et al.,
2009, Ghilardi et al., 2011). Esta é a primeira ocorrência desses táxons no noroeste de Minas Gerais. A preguiça
Nothrotherium maquinense era a menor das preguiças-terrícolas, alcançado o tamanho de um grande cachorro. Já
o megaloniquídeo encontrado na Gruta da Fendinha podia alcançar o tamanho de um bezerro. Esses animais eram
herbívoros e foram extintos há cerca de 11 mil anos.
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Redesenhado a partir de Mendes (1988) e Cartelle (2012).
André Vascocnelos

Restos das preguiças-terrícolas localizados na área de estudo, sendo, à esquerda, a representação de um megaloniquídeo
encontrado na Gruta da Fendinha; e, à direita, a indicação dos ossos de Nothrotherium maquinense preservados nas Grutas Guardião
Severino (em verde) e da Fendinha (em alaranjado).

André Vascocnelos

Vértebra e molariforme (seta) de Nothrotherium maquinense cimentados em paleopiso na Gruta Guardião Severino.

Falanges (indicadas pelas setas amarelas) e dentes (seta azul) de Nothrotherium maquinense preservados em paleopiso na
Gruta Guardião Severino. Escala: aproximadamente 5,5 cm.
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Fragmentos de sacro (A) e de vértebra (B) da preguiça-terrícola
Megalonychidae sobre o piso da Gruta da Fendinha. Escala: 7 cm.

André Vascocnelos

Mandíbula fragmentada (A) e falange (B) da preguiça-terrícola
Nothrotherium maquinense sobre o piso da Gruta da Fendinha.
Escala: 7 cm.

Esqueleto de preguiça-terrícola extinta incrustado sobre o piso da Gruta da Fendinha. Os ossos destacados na representação
à direita são: (1) fragmentos de costelas, (2) ossos longos. Escala: 14 cm.

Animais mumificados naturalmente em cavernas são raros, principalmente em cavidades úmidas, nas
quais a decomposição do animal é acelerada. No Brasil, mumificações são conhecidas para cavernas da
Bahia, com roedores, lagartos e morcegos. Para a área de estudo, é relatada a presença de um gambá
(Didelphis albiventris Lund, 1840) mumificado na Lapa Nova, provavelmente um subfóssil.
Evidências indiretas de vertebrados terrestres fósseis ou subfósseis em cavernas brasileiras, como marcas
de escavações, tocas e coprólitos (fezes fossilizadas) são restritas. Estes últimos possuem elevado potencial
científico, uma vez que podem ser utilizados para estudos alimentares, parasitários e para reconstruções
paleoambientais (Marcolino et al., 2012). Um coprólito foi identificado na Lapa Nova e, pela sua morfologia,
foi atribuído a um pequeno carnívoro.
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Gambá (Didelphis albiventris) mumificado na Lapa Nova.
Escala: 8 cm.

Coprólito preservado na Lapa Nova II. Escala: 8 cm.

Pelos achados de vertebrados apresentados acima (cavidades Lapa Nova, Lapa Nova II, Grutas Guardião
Severino e da Gameleira) e pela preservação de estromatólitos (cavidades VT-0004, VT-0047, VT-0051, VT-0197
e Gruta da Fendinha), a região de estudo apresenta um alto valor científico do ponto de vista paleontológico,
sendo inclusive alvo promissor para futuros estudos.
PSEUDOFÓSSEIS
Pseudofósseis são estruturas de origem inorgânica que se assemelham a fósseis. Algumas estruturas
laminadas nas paredes das cavidades VT-0014, VT-0167 e Lapa Nova se assemelham a estromatólitos. No
entanto, tais marcas são produtos de deposição inorgânica ou intemperismo de minerais provenientes das
paredes e do teto das cavernas.

André Vascocnelos

MARCAS ANTRÓPICAS DE ESCAVAÇÃO
Uma das características observadas em campo durante o trabalho foram as marcas deixadas por
atividades antrópicas de escavação, possivelmente associadas às atividades de extração de fósseis ou a outras
pesquisas ligadas à geologia, como prospecção de salitre. A documentação de tais estruturas é relevante,
porque serve de parâmetro de comparação para escavações não antrópicas invariavelmente encontradas
em cavidades classificadas como paleotocas, que são tocas escavadas por animais extintos, como tatus e
preguiças-terrícolas (Bittencourt et al., 2015).
Escavações antrópicas foram observadas nas cavidades VT-0008 e Lapa Nova. Nessas cavernas, não há registro
paleontológico associado, tampouco apresentaram características associadas a depósitos fossilíferos.

Formas inorgânicas semelhantes a estruturas de origem microbiana observadas na cavidade VT-167 (à esq.) e na Lapa Nova. Escala: 10 cm.

Escavação antrópica realizada em conduto superior da cavidade
Lapa Nova.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, o estudo demonstra um alto potencial paleontológico para a região devido
à presença significativa de estromatólitos e fósseis de vertebrados, destacando os esqueletos de
mamíferos extintos preservados nas Grutas Guardião Severino e da Fendinha. A presença de restos
atuais e fósseis desarticulados indicam a existência de fluxo pluvial de sedimentos para o interior
das cavidades.
Pelotas de regurgito e fezes, assim como a presença de animais vivos nas cavidades, indicam
claramente que esses locais ainda são frequentados por animais.
A ocorrência de conchas de gastrópodes terrestres cimentadas nas paredes e no teto das
cavidades tem relevância paleontológica restrita devido à ampla distribuição desses moluscos não
apenas em âmbito regional e local, como também por sua ocorrência em outros biomas.
Os resultados apontam que a região ainda possui um alto valor fossilífero e abriga importantes
ferramentas para o desenvolvimento de pesquisas ligadas à paleontologia em cavernas.
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ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
ESPELEOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO E
PALEONTOLÓGICO:
PRINCIPAIS DESAFIOS E
RECOMENDAÇÕES
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A pedra se ergue grandiosa e a mata nem consegue se esconder.
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Ali o rio some, a gruta se abre. E o fim se transforma em um novo começo.
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E

m tempos recentes, principalmente a partir do novo milênio, o Brasil deu passos relevantes para
o incremento da proteção dos atributos naturais através da criação de Unidades de Conservação
(UCs), ou áreas protegidas, como são conhecidas internacionalmente estas porções territoriais
dedicadas à conservação da natureza. Um marco importante foi a criação do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC) (Brasil, 2000), que potencializou o papel das UCs, permitindo que
estas fossem planejadas e administradas de forma integrada. A criação do SNUC foi decorrente
do processo de construção de uma legislação ambiental consistente, impulsionado pela criação da Política
Nacional do Meio Ambiente, em 1981, e demais legislações subsequentes, mas também consolidado pela Nova
Constituição de 1988, que estabeleceu a todos o direito a um ambiente sadio e organizou diversos princípios
de defesa da qualidade ambiental.
O esforço para a criação de áreas protegidas foi iniciado em 1937, com a criação do nosso primeiro Parque
Nacional. Atualmente as UCs estão assentadas numa sólida base legal, mas, ainda assim, a legislação não tem
sido aplicada de maneira uniforme no território nacional, dando origem a várias lacunas e problemas práticos. Uma
dessas lacunas é a região noroeste de Minas Gerais, incluída em um dos biomas mais ameaçados do Brasil, o
Cerrado. Comparando os esforços de proteção já aplicados em outros biomas, como Amazônia e Mata Atlântica, o
Cerrado tem sido deixado de lado em termos de proteção ambiental. Enquanto isso, atividades intensivas avançam
sobre esse bioma, como as cidades e indústrias e as monoculturas mecanizadas, causando o desmatamento de
vastas áreas e gerando a perda de ambientes naturais, a contaminação e degradação do solo e dos recursos hídricos,
dentre outros problemas socioambientais. Esta lacuna de proteção do cerrado se torna ainda mais grave devido à
presença de áreas cársticas no noroeste do Estado. Os sistemas cársticos geralmente abrigam frágil e insubstituível
patrimônio, como as cavernas, sítios arqueológicos e paleontológicos. E possuem elementos altamente vulneráveis
a alterações ambientais, como fauna endêmica altamente especializada ao ambiente cavernícola e aquíferos de
dinâmica bastante peculiar. Nesses sistemas, o fluxo hídrico, mais rápido e complexo do que em outros tipos de
terrenos, pode transportar água contaminada para vastas áreas, de forma relativamente rápida.
A proteção das diversas áreas cársticas brasileiras é cada vez mais desafiadora à medida que a pressão
crescente pelo desenvolvimento econômico impõe a contínua expansão das fronteiras agrícolas, urbanas e
industriais sobre estes ambientes. Muitas vezes essas atividades são realizadas sem o devido planejamento e
controle, gerando, historicamente, impactos diretos e indiretos sobre o carste.
Na área de abrangência do Distrito Cárstico Vazante-Paracatu (DCVP), com cerca de 200 quilômetros de
extensão de norte a sul, existe apenas uma área protegida, o Monumento Natural Estadual (MNE) Gruta Lapa Nova de
Vazante, decretado em março de 2016, a partir de uma Área de Proteção Especial (APE) criada em 1990. Em diversos
pontos da região é notável a pressão exercida pelas atividades de mineração, urbanização e agropecuária. A cidade
de Vazante, em meio a uma grande porção rebaixada do relevo cárstico, apresenta fragilidades e vulnerabilidades
inerentes a este tipo de ambiente, como o alto risco de contaminação dos aquíferos subterrâneos e a presença
de zonas com alto risco de subsidência do solo (Theodorovicz et al., 2013). Combina em sua área de polarização
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urbana um grande empreendimento minerário, uma malha de urbanização em expansão para norte e para o sul,
e atividades agropecuárias no entorno próximo. A cidade de Paracatu possui em seu entorno empreendimentos
minerários de grande porte, incluindo atividades de extração de ouro, zinco e calcário, também combinados a
intenso uso agropecuário circundante. No extremo norte do Distrito Cárstico situa-se Unaí, uma cidade em franca
expansão, inserida na área de influência de uma das regiões brasileiras em que o agronegócio cresce de forma mais
intensa – as áreas de Cerrado do Planalto Central do Brasil.
Observando-se o mapa do Estado de Minas Gerais, é possível constatar que a lacuna de proteção ambiental
se estende muito além dos domínios do DCVP. Toda a porção noroeste do Estado, se comparada principalmente
à sua faixa central, carece de maior proteção ambiental, na forma de unidades de conservação da natureza.
No Distrito Cárstico, e em outras áreas do noroeste do Estado, a fragmentação de ambientes, a perda de
exemplares relevantes e de extensos conjuntos do patrimônio natural e cultural são um risco eminente à
medida que o desenvolvimento econômico se intensifica. Neste contexto, é urgente criar instrumentos, efetivos
e permanentes, de proteção ambiental.
Entre exemplos notáveis do conjunto patrimonial abrangido pelo DCVP figuram as cavernas, sítios arqueológicos
e paleontológicos associados a um tipo de paisagem peculiar, a paisagem cárstica. Este patrimônio ainda é muito
pouco conhecido, e lamentavelmente a velocidade da destruição tende a ser maior do que as ações de pesquisa e
proteção ambiental. Essa situação crítica demanda o urgente planejamento das atividades econômicas regionais,
de forma a considerar a necessidade de desenvolvimento em harmonia com a proteção de tal conjunto patrimonial
natural e cultural, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988.
Recentemente, as extensas áreas cársticas incluídas na Bacia do São Francisco, entre elas a área do DCVP, se
tornaram alvos potenciais para a conservação da natureza por meio de um projeto do Governo Federal denominado
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico nas Áreas Cársticas da Bacia do São
Francisco – PAN Cavernas do São Francisco (ICMBIO, 2012). Para efetivação dessa iniciativa, a criação de unidades
de conservação em áreas cársticas tem se mostrado uma solução de grande potencial. Alguns exemplos, como a
consolidação e estruturação recente do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, criado em 1999 no norte do Estado,
e também do Parque Estadual do Sumidouro, criado em 1980 na região de Lagoa Santa, são ações promissoras,
ainda que tardias. Também é promissora a criação recente de diversas Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPNs) dedicadas à proteção de áreas cársticas, diversas delas ligadas à compensação ambiental de danos
causados por empreendimentos minerários ou industriais. A criação de algumas UCs em 2010, dentro do Sistema de
Áreas Protegidas do Vetor Norte da RMBH (SAPVN), promovido pelo Estado de Minas Gerais, também foi um impulso
relevante, ainda que a implementação do Sistema esteja incompleta. Entre estas áreas criadas, figuram algumas
dedicadas à proteção de cavernas e sistemas cársticos, como o MNE Peter Lund, que protege a Gruta do Maquiné e
seu entorno; o MNE Gruta Rei do Mato; o Parque Estadual de Cerca Grande, entre outros. Nesses exemplos recentes,
percebe-se que as categorias de UCs privilegiadas foram a dos parques e dos monumentos naturais, ambas do
Grupo de Proteção Integral e das RPPNs, do Grupo de Uso Sustentável do SNUC (Brasil, 2000). Das três categorias,
somente a dos parques exige desapropriação das terras particulares. Monumentos naturais e RPPNs tendem a ser
áreas protegidas de criação mais ágil, que podem se manter como propriedades particulares, dando oportunidades de
atuação privada nas etapas de criação, implementação e gestão.
Em um olhar mais amplo, as iniciativas de conservação do carste citadas, ainda que incompletas e imperfeitas,
servem de inspiração para os esforços iniciais de proteção no Distrito Cárstico de Vazante-Paracatu. Nessa ótica,
foram identificadas as áreas prioritárias para conservação, visando a opções futuras de gestão que possam
combinar a proteção do patrimônio natural e cultural com os caminhos do desenvolvimento econômico.
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METODOLOGIA ADOTADA PARA A DETERMINAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS NO
DISTRITO CÁRSTICO VAZANTE-PARACATU

Antecedentes metodológicos
Por meio de uma revisão bibliográfica, foi constatada a existência de diversas metodologias para definição
de áreas prioritárias para conservação, em uso no Brasil e no exterior, que consideram uma diversidade de
parâmetros, mas seguem uma linha central comum. Os trabalhos realizados tanto por instituições brasileiras
como por internacionais (MMA 2007; MMA 2008; IUCN 2007) consideram como critérios-chave para definição
de áreas prioritárias a “insubstituibilidade” dos atributos, sistemas e processos ambientais de uma área em
questão e sua vulnerabilidade ambiental. De acordo com este enfoque, uma área altamente insubstituível e
altamente vulnerável possui grande urgência para a conservação e consequente alta prioridade.
Outros trabalhos recentes trazem novas abordagens, como a adoção de parâmetros como a aptidão
para conservação. Esta é definida como a capacidade potencial de um ambiente, considerando valores de
biodiversidade e viabilidade, de fornecer resultados de conservação a longo prazo. Ou ainda a adequação para
a conservação, definida a partir da relação de uma área com o custo-benefício para o manejo da conservação
(NSW Department of Environment, Climate Change and Water 2010).
No contexto da Bacia do São Francisco, foi realizado um abrangente trabalho para a determinação de áreas
prioritárias para conservação da área cárstica de Pains – Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE) –, baseado em
estudos amplos e detalhados de caracterização de aspectos do meio físico, biótico e socioeconômico da área. Já
Gomes et al. (2014) basearam-se na análise multicritério, com uso de ferramentas de geoprocessamento, de dados
físicos – geologia, geomorfologia, pedologia, clima (intensidade pluviométrica), potencial espeleológico, e dados
bióticos/socioeconômicos –, de uso e cobertura vegetal do solo, resultando no mapeamento da vulnerabilidade
ambiental de cada área prioritária identificada no contexto do PAN Cavernas do São Francisco. Em contexto mais
local, considerando a Bacia do Rio Paracatu, Simões et al. (2014) realizaram estudo abordando 37 cavernas. Foram
levantadas informações sobre a fauna de invertebrados, resultando em uma classificação de relevância biológica,
recomendações específicas e indicativos de áreas com necessidade de ações de conservação.
Portanto, percebe-se que existe recentemente no Brasil um afluxo de trabalhos gerados pela demanda de
determinação de áreas prioritárias para conservação, que vão de análises mais amplas a estudos aplicados a
necessidades regionais e locais.
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Métodos adotados
A partir desses antecedentes metodológicos foram definidos os critérios a serem adotados para a
determinação de áreas prioritárias para conservação no DCVP. Levando-se em conta as características e
limitações da base de dados, primários e secundários, e das análises ambientais integradas possíveis, foram
considerados os seguintes critérios:
• Presença e indicação de relevância das cavidades naturais – considerando a indicação de relevância
máxima, de acordo com a legislação vigente (Decreto 6.640/2008 e IN n° 2/2009).
• Classificação de potencial espeleológico.
• Classificação detalhada de uso do solo e remanescentes de vegetação.
• Indicativos de proteção ambiental existentes – identificação de áreas protegidas existentes, e outras
referências como o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE, 2008) e
Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para sua conservação (Drummond et al., 2005).
• Indicação de vulnerabilidade ambiental e conflitos de uso.
• Adicionalmente, foram considerados dados de trabalhos específicos, direcionados ao noroeste do Estado
de Minas Gerais, como os que contemplam a vulnerabilidade do patrimônio espeleológico (Gomes et al.,
2014) e a relevância de fauna de invertebrados (Simões et al., 2014).
A partir da aplicação desses critérios à área do Distrito Cárstico foram definidos os limites para as Áreas
Prioritárias para Conservação (APCs) propostas. Foram considerados como focos prioritários de conservação,
ou, usando um termo em voga nos meios de estudos da biodiversidade, hotspots, as áreas que possuem maior
ocorrência de cavernas com indicação de máxima relevância, conforme resultados de análise realizada por equipe
multidisciplinar. Um critério adicional e importante adotado foi a inclusão, nas APCs sugeridas, de áreas com alto
potencial espeleológico que não foram prospectadas devido às limitações da etapa de coleta e análise de dados
do trabalho, mas que possuem possível relevância ambiental em relação às áreas de ocorrência comprovada de
cavernas com indicativo de máxima relevância. Tal inclusão, baseada no princípio da precaução, visa permitir que as
APCs propostas sejam abrangentes, guardando uma amostra significativa da biodiversidade e geodiversidade locais.
É importante frisar que os limites sugeridos para as APCs não correspondem aos limites das futuras
áreas protegidas a serem criadas. Estes somente serão definidos segundo análises técnicas específicas, que
idealmente resultam de levantamentos e estudos multidisciplinares, inerentes ao processo de criação de cada
unidade de conservação.
Para cada APC, foram elaboradas justificativas técnicas, contemplando as funções ecológicas
representativas e características ambientais a serem salvaguardadas. Foram elaboradas e detalhadas, em cada
contexto, recomendações relativas a ações de conservação futuras. Estas foram organizadas em: informações
para subsídio à criação de unidades de conservação, ações de planejamento e ações de educação patrimonial.
Com essas recomendações, especificamente direcionadas para cada APC e seu contexto, espera-se que seja
gerado um conjunto de subsídios técnicos para a proteção efetiva do patrimônio espeleológico, arqueológico e
paleontológico das áreas identificadas.
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A IMPORTÂNCIA DO CONJUNTO PATRIMONIAL
Na área do Distrito Cárstico, observa-se uma ocupação prioritária das planícies e dos planaltos, áreas
de mais fácil acesso e utilização, em um processo histórico voltado para o desenvolvimento de atividades
agropecuárias, de urbanização e, mais recentemente, de atividades minerárias. As áreas de maior
declividade, muitas vezes associadas à presença de afloramentos carbonáticos, são de difícil ocupação
pelo uso urbano e agropecuário e permanecem, em significativa porção do distrito cárstico, cobertas por
vegetação nativa. Essas áreas remanescentes são, algumas vezes, extensas e contínuas; em outros casos

são constituídas por morrotes isolados em meio a áreas alteradas. Estas “ilhas” possuem grande valor
patrimonial e paisagístico, sendo, por exemplo, relevantes para a qualidade ambiental de núcleos urbanos
como Vazante.
Mais a norte, na região do Ribeirão da Areia, próximo a Unaí, as encostas do vale principal e seus
afluentes foram poupadas do avanço da agricultura mecanizada, que ocupou o planalto circundante. De
área residual, tomando como referencial o desenvolvimento econômico, o Vale do Ribeirão da Areia aparece
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hoje, sob a ótica do patrimônio espeleológico, como um conjunto de alto valor paisagístico, guardando
extensas áreas remanescentes de vegetação nativa, associado a um importante sistema hídrico. No Vale,
está um dos maiores sistemas cársticos do Estado – a Gruta do Rio Areia, ainda não totalmente explorada,
e outras importantes cavernas, como a ornamentada Barth Caverna. O Vale do Ribeirão da Areia ainda
guarda o potencial de conectividade ecológica com outras áreas a leste e a norte, que também contam com
extensa rede hídrica e áreas contínuas de vegetação nativa.

Panorama de área ao sul da cidade de Vazante, onde se vê, em primeiro plano, vasta cobertura vegetal nativa em áreas de
elevada declividade, e, ao fundo, morros isolados em meio à área urbana.

Panorama do Vale do Ribeirão da Areia mostrando a densa vegetação nativa remanescente.

Fotos: Luciana Alt & Vitor Moura

Em diversas dessas áreas remanescentes no DCVP encontram-se cavernas de elevado valor patrimonial,
seja devido às suas características geoespeleológicas, bioespeleológicas, paleontológicas, seja pelo significado
para a cultura atual ou pretérita, abordada pela arqueologia. Dentre as cavernas estudadas, alguns exemplos
sobressaem em termos geológicos e biológicos, como a Lapa da Deuza, em Vazante. Também no núcleo urbano
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Luciana Alt & Vitor Moura

Espeleotema na Lapa da Deuza, em Vazante.

de Vazante situa-se outra caverna, a Lapa Velha, que sobressai não pelo valor geológico, mas por abrigar uma
das mais antigas e regulares romarias do Brasil. Se tomarmos como referência a relação das cavernas com a
água subterrânea, uma das ocorrências mais impressionantes do Distrito Cárstico é a Lapa da Lagoa Rica, em
Paracatu. Em seu interior, encontram-se lagos volumosos, de extrema beleza e valor ambiental, ligados à típica
e frágil dinâmica hídrica subterrânea dos sistemas cársticos. Próximo à divisa entre os municípios de Paracatu e
Unaí existem outros exemplos dessa interação, como a Lapa D’Água, onde um lago subterrâneo próximo à entrada
cria uma paisagem surpreendente.
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Luciana Alt & Vitor Moura

Romeiros visitando a Lapa Velha de
Vazante durante as festividades da
Virgem da Lapa em 2016.
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Lagos subterrâneos de grande beleza cênica e
valor ambiental, na Lapa da Lagoa Rica.

Fotos: Luciana Alt & Vitor Moura

Vista interna da Lapa D’Água,
com profundo lago subterrâneo
próximo à sua entrada.

Cúpulas estromatolíticas na caverna VT-0004.

Conjunto de espeleotemas na
Gruta Santa Fé.
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Pelas características de estabilidade climática e proteção frente às intempéries externas, as cavernas
são ambientes que preservam de forma exemplar os sedimentos clásticos – depósitos químicos e, sobretudo
vestígios orgânicos e inorgânicos identificados e estudados pela arqueologia e paleontologia. Também nesse
campo, o DCVP mostra exemplares de alto valor, como a gruta VT-0004, uma pequena caverna localizada perto
do povoado de Cabeludo, repleta de estromatólitos de incomensurável valor paleontológico. Outras cavernas
da região, como a Lapa Nova 2 e a Gruta da Gameleira, ambas situadas em meio à malha urbana de Vazante,
guardam fósseis de fauna extinta, associados a depósitos sedimentares clásticos e químicos.
Voltando aos aspectos culturais, algumas das cavernas da região guardam camadas sedimentares com
vestígios arqueológicos pré-históricos ou mesmo estruturas mais recentes, como os raros fornos para produção
de cal e grafismos históricos localizados no Salão de Entrada da Gruta Santa Fé, uma das cavernas com maior
volume e beleza cênica da região. Próximo a esta caverna, a Lapa do Sapezal possui locais de grande beleza
cênica e uso religioso.

Vista geral do Salão de Entrada da Gruta Santa Fé.
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Lago interno na Lapa do Sapezal, local
visitado durante as festas religiosas.

254

O CARSTE DE VAZANTE-PARACATU-UNAÍ

Luciana Alt & Vitor Moura
REVELANDO IMPORTÂNCIAS, RECOMENDANDO REFÚGIOS

255

Com esse breve panorama traçado sobre diferentes aspectos do valor patrimonial do DCVP, é possível
ter uma visão preliminar de sua variedade e relevância. É importante frisar que a grande extensão da área de
estudo, com seus afloramentos e matas pouco conhecidas, pode guardar relevantes conjuntos patrimoniais
ainda desconhecidos para a ciência. Tendo em vista o valor patrimonial conhecido, somado ao potencial
desconhecido, é urgente a criação de meios de proteção adicionais à legislação vigente de proteção às cavernas,
visando à preservação deste inestimável conjunto ambiental.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES AMBIENTAIS E AMEAÇAS
Uma das principais alterações ambientais visíveis na área do Distrito Cárstico tem relação com o já citado
modo de uso do solo adotado. Como as atividades econômicas ocuparam extensas áreas planas, os ambientes
remanescentes, os morros e os vales com topografia irregular se tornaram geralmente áreas ambientalmente
descontínuas, principalmente no quesito vegetação nativa. O maior problema com essa alteração é que um
dos mais importantes aspectos ecológicos – a conectividade entre os ambientes – ficou comprometido em
muitas áreas do DCVP. Como grande parte dos sistemas cársticos na região se concentra justamente nesses
mesmos morros e vales remanescentes, essa alteração ambiental tem grande impacto potencial também sobre
a conectividade entre tais sistemas, especialmente sensíveis em termos bioespeleológicos e hidrológicos.
Como as atividades econômicas ligadas à agricultura e à mineração se encontram em expansão na região do
DCVP, existe uma real ameaça de que esta fragmentação de ambientes aumente no futuro. Outras atividades,
como a urbanização, também contribuem, de forma mais pontual, para este fenômeno regional de fragmentação
de ambientes naturais.
Em diversas cavernas da região são visíveis alterações locais, em diferentes intensidades e extensões. Na
Lapa da Lagoa Rica, um caso clássico de alteração causada por atividades de mineração, o maciço onde se
insere a caverna foi alterado de forma significativa e irreversível. No processo de extração de calcário, iniciado
há cerca de 30 anos, a vegetação nativa foi localmente removida, a cava avançou, suprimindo feições cársticas,
alterando a zona de entrada da cavidade e colocando em risco eminente uma das mais importantes cavernas do
Estado. A Lapa da Lagoa Rica, de grande beleza cênica, é vastamente ornamentada por frágeis espeleotemas
e abriga lagos de águas cristalinas, possivelmente conectados ao aquífero cárstico, feição geralmente de alta
vulnerabilidade ambiental. A atividade minerária no entorno dessa cavidade pode potencialmente interferir
qualitativa e quantitativamente nos recursos hídricos ali presentes, provocar danos a espeleotemas por meio
de vibrações, afetar a dinâmica da fauna subterrânea, entre outros problemas. Felizmente, hoje, o avanço da
mineração está condicionado a aspectos mínimos de preservação da caverna. Um claro exemplo das condições
impostas pela legislação vigente de proteção às cavernas e pela atuação de órgãos públicos de proteção do
patrimônio, especialmente do Ministério Público Estadual.
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Panorama de parte da cidade de Vazante, sendo visível a ocupação da planície e a fragmentação de ambientes
naturais, conformando ilhas de vegetação nativa (verde escuro) em meio à malha urbana.

Vista do maciço onde se insere a Lapa da Lagoa Rica, mostrando áreas alteradas pela atividade
minerária. A seta indica a localização aproximada da entrada superior da caverna.
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Acúmulo de lixo na entrada da Lapa da Deuza.

São também notáveis no DCVP alterações nas cavernas, na forma de depredação de espeleotemas,
pichações, perturbação de bancos sedimentares e acúmulo de lixo. Esse tipo de dano geralmente ocorre com
maior intensidade em cavernas inseridas ou próximas a áreas urbanas, como a Lapa da Deuza, em Vazante. Essa
caverna se destaca entre as mais relevantes do Estado, principalmente em função de sua gênese e dimensão
e pela presença de vestígios paleontológicos. Infelizmente, o local também guarda exemplos numerosos de
alterações ambientais, como quebra de espeleotemas e pichações, geralmente ocasionadas por atividades de
visitação sem o devido planejamento e controle ou pela disposição inadequada de resíduos na dolina, à montante
da entrada, que invariavelmente são carreados para seu interior. A caverna desenvolve-se sob um dos morros
com expressiva cobertura florestal, localizado na área urbana de Vazante; sua entrada encontra-se desprotegida e
acessível, localizada aos fundos de uma propriedade particular. Esse mesmo morro abriga também a Lapa Velha,
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Espeleotema no interior da Lapa da Deuza, alterado por pichação e quebras.

de alta relevância histórico-cultural, já citada. Mesmo abrigando esse conjunto patrimonial relevante, a área
ainda não está protegida e encontra-se ameaçada pela possível expansão urbana.
Em cavernas afastadas de centros urbanos, mas sujeitas à visitação, como a Lapa do Sapezal e Gruta
Santa Fé, a nordeste da cidade de Paracatu, foram observadas alterações na forma de pichações, quebra de
espeleotemas, acúmulo de lixo e mesmo tentativas malsucedidas de camuflagem de pichações. Até mesmo
cavernas em áreas rurais, sem registro de atividades de uso público, como a Gruta Santa Clara, no município
de Paracatu, têm sofrido significativas alterações ambientais. O massivo acúmulo de resíduos, mesclado a
ossadas de gado, toma quase todo o piso da caverna. Esses exemplos, infelizmente comuns em outras regiões
cársticas brasileiras, ilustram o desconhecimento da população local em relação à importância e à fragilidade
do patrimônio espeleológico.
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Luciana Alt & Vitor Moura

A

C

(A) Pichação de difícil remediação (incisão) sobre espeleotema na Lapa do Sapezal. (B) Lixo sobre fragmento de espeleotema, no
interior da Lapa do Sapezal. (C) Tentativa malsucedida de camuflagem de pichação na Gruta Santa Fé.
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Extenso acúmulo de lixo
na Gruta Santa Clara.
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Portanto, este quadro geral atesta a necessidade de ações de proteção efetiva do patrimônio natural e
cultural do DCVP. Sem essa proteção, as perdas patrimoniais na região podem ser extensas e irreversíveis. Não
só a criação de áreas protegidas e a fiscalização de atividades potencialmente impactantes são necessárias,
mas a base dessas ações deve estar assentada sobre a educação ambiental e patrimonial e o planejamento
racional do uso dos recursos ambientais. Este uso deve se dar com objetivo de melhorar a qualidade ambiental
e a qualidade de vida dos habitantes da região, sem causar prejuízo ao conjunto patrimonial.

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO PROPOSTAS NO DCVP
Tendo como base a situação ambiental e patrimonial exposta, foram propostas seis Áreas Prioritárias
para Conservação (APC) no Distrito Cárstico, correspondendo a 9,15% de sua área total e abrangendo
significativa porção do patrimônio espeleológico, arqueológico e paleontológico já conhecido, assim como
áreas de alto potencial para novas ocorrências patrimoniais (Tabela 1). Ressalta-se que os limites propostos
não necessariamente correspondem aos limites das futuras áreas protegidas, pois estes devem ser definidos
mediante processos e estudos específicos, a serem promovidos pelos órgãos ambientais competentes, nas
esferas do poder federal, estadual ou municipal.
As APCs propostas incluíram 53 cavernas com indicativos de máxima relevância, representando uma parcela
significativa do conjunto estudado de 179 cavernas. A seguir, serão brevemente apresentadas as principais características
ambientais e patrimoniais e as principais ações de proteção ambiental previstas para cada área prioritária proposta.
Área prioritária para conservação (APC)

Área (ha)

Rio Areia

4.056

Sapezal-Santa Fé

9.681

Lagoa Rica-Santo Antônio

3.447

Cabeludo

316

Vazante

20.558

Alto Carrapato

459

Área total das APCs (ha)

38.517

Áreas das APCs propostas.

APC Rio Areia (APCRA)
Localizada em Unaí, essa área inclui um importante conjunto cárstico, associado ao Vale do Ribeirão
Areia, com a presença de três cavernas com indicativos de máxima relevância: a Gruta do Rio Areia, a Barth
Caverna e a Gruta Fendinha. Também foi incluído na APCRA um conjunto de drenagens intermitentes ou perenes,
possivelmente associadas ao conjunto cárstico e a áreas de alto potencial espeleológico, localizado ao sul do
Vale do Ribeirão Areia. Foram também compreendidas extensas áreas contínuas de vegetação florestal a campo
cerrado, com possibilidade de conectividade ambiental com áreas de vegetação nativa aparentemente bem
preservadas, localizadas a norte e a leste da APCRA.

262

O CARSTE DE VAZANTE-PARACATU-UNAÍ

Localização das áreas prioritárias para conservação e das cavidades
Localização das áreas prioritárias para conservação e das cavidades
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Devido ao porte e importância do patrimônio espeleológico e ambiental contido na APCRA; à presença de
funções ecológicas representativas; ao interesse para realização de atividades de uso público; à potencialidade
para o desenvolvimento de pesquisas científicas envolvendo diferentes áreas do conhecimento; à proximidade
com centro urbano regional (Unaí) e nacional (Brasília), carentes de locais para o desenvolvimento de atividades
de recreação em contato com a natureza, pode-se concluir que a APCRA apresenta potencialidade para se tornar
um parque e, pela importância da área, poderia ser criado em âmbito estadual ou nacional.
APC do Conjunto Cárstico Sapezal-Santa Fé (APCSS)
Duas cavernas merecem especial destaque na APCSS pela grande beleza cênica, importância arqueológica
e presença de atividades de uso público tradicional ou incipiente: a Lapa do Sapezal e a Lapa de Santa Fé. Essa
área prioritária inclui ao todo 34 cavidades naturais subterrâneas, sendo oito delas com indicativos de máxima
relevância. Vastas áreas de alto potencial espeleológico, que coincidem com áreas de afloramentos e áreas
contínuas de vegetação nativa, também foram incluídas na área prioritária proposta.
As principais ações de proteção ambiental sugeridas para a APCSS são a criação de dois monumentos
naturais, associados respectivamente à Lapa do Sapezal e Lapa de Santa Fé. Adicionalmente, recomenda-se,
principalmente na parte norte da APCSS, o estímulo à criação de RPPNs, buscando a proteção de remanescentes
de vegetação nativa associados a áreas de afloramentos carbonáticos, drenagens superficiais e outras feições
ambientalmente relevantes.

APC do Conjunto Cárstico Lagoa Rica-Santo Antônio (APCLRSA)
Os limites da APCLRSA foram sugeridos em função da presença de áreas de alto ou muito alto potencial
espeleológico, ainda pouco pesquisadas, com presença marcante de vegetação florestal nativa. Nessas áreas,
foram estudadas cavernas com indicativo de máxima relevância como a Lapa da Lagoa Rica e a Lapa Bom
Sucesso, com grande importância hidrológica e beleza cênica, e a Lapa de Santo Antônio, que abriga atividades
regulares de uso público. O limite sugerido para a área prioritária inclui um conjunto de lagoas cársticas e
áreas alagadiças contíguas, com potencial conectividade hídrica com as citadas cavernas. Esta porção central
da APCLRSA encontra-se ambientalmente vulnerável devido à proximidade de um empreendimento minerário de
grande porte, a oeste e a montante, dedicado à extração de ouro. Outro a leste, em processo de licenciamento
ambiental, a ser desenvolvido para extração de zinco. E outro já instalado, dedicado à extração de calcário.
Essas atividades econômicas podem, potencialmente, alterar substancialmente o patrimônio espeleológico
identificado, em especial os atributos associados à água subterrânea e às lagoas cársticas, o que, por sua vez,
pode potencialmente afetar a dinâmica do ecossistema cavernícola.
Portanto, nessa área foi sugerida a criação de uma RPPN associada à Lapa da Lagoa Rica. Mediante a
realização de estudos específicos e implantação de infraestrutura de apoio, a Lapa da Lagoa Rica poderia
potencialmente receber visitação pública e se tornar uma das cavernas turísticas de maior importância do
Estado devido à grande beleza cênica. Sugeriu-se também a criação de um sítio Ramsar, segundo Ramsar
Convention Secretariat (2013), associado às lagoas cársticas da porção central da APCLRSA. E de um extenso
monumento natural, ou mesmo parque, associado ao importante conjunto espeleológico onde se inserem a
Lapa de Santo Antônio e a Lapa Bom Sucesso. A proteção dessas áreas é vital para a criação de espaços de lazer
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em meio à natureza, no entorno de Paracatu, podendo contribuir para a sustentabilidade ambiental e social
preconizada no Plano Paracatu 2030 (Fundação João Pinheiro, 2011).
APC do Conjunto Cárstico de Cabeludo (APCCC)
Essa área inclui os maciços isolados onde estão inseridas as cavernas VT-0004 – que tem sofrido impactos
originados pela visitação sem controle –, VT-0006, VT-0196 e VT-0197, todas classificadas com indicativo de
máxima relevância. Os limites propostos incluem também o importante Sítio Paleontológico de Cabeludo,
classificado pelo SIGEP como Geossítio Conophytons de Cabeludo. Esse sítio, de importância mundial,
apresenta excepcionais afloramentos de estromatólitos colunares, característicos do Proterozoico Médio a
Superior, correspondendo a vestígios de organismos com mais de um bilhão de anos (Dardenne 2005). O limite
sugerido para essa área prioritária também abrange maciços de significativa dimensão, classificados como
de alto potencial espeleológico, localizados a sul e a oeste do citado geossítio, além de áreas contíguas de
importância ambiental, localizadas ainda mais a oeste.
Visando à proteção ambiental desses atributos, a principal ação recomendada para a APCCC é a criação
de um Monumento Natural associado às citadas cavernas, ao geossítio e aos maciços de alto potencial
espeleológico localizados no entorno imediato dessas feições. Tal ação, como em outras áreas prioritárias, deve
ser incrementada pelo estímulo à criação de RPPNs que visem à preservação de remanescentes vegetacionais
localizados no extremo oeste da APCCC.

APC do Conjunto Cárstico de Vazante (APCCV)
Essa constitui a maior área prioritária sugerida pelo estudo, ocupando grande parte da depressão cárstica
de Vazante. Sua delimitação inclui extensas áreas remanescentes de vegetação nativa, afloramentos rochosos
e um grande número das drenagens superficiais que correm em direção à depressão, abastecendo o Ribeirão
Santa Catarina e seus afluentes. Dentro da APCCV, foram delimitados focos para conservação, correspondentes
às áreas ligadas a conjuntos específicos de cavernas, com potencial para abrigar a criação de unidades de
conservação com objetivos específicos e regras ambientais mais restritivas. Essa proteção ambiental se
faz urgente, dada a presença do núcleo urbano de Vazante, em notável processo de expansão; de atividades
minerárias consolidadas localizadas a nordeste da cidade; e de outras atividades minerárias em fase de
licenciamento ambiental na extremidade sul da APCCV.
Dadas as inúmeras pressões urbanas, de desenvolvimento econômico e riscos ambientais presentes, foi
sugerido um sistema de proteção ambiental baseado no estabelecimento de uma grande unidade de conservação
do grupo Uso Sustentável (Brasil, 2000), a APA do Carste de Vazante, correspondente aos limites da APCCV.
Essa APA funcionaria como uma zona de amortecimento para unidades de conservação mais restritivas, que
protegeriam pontos de interesse específico em seu interior.
Esse conceito segue os moldes da APA Carste de Lagoa Santa, estabelecida em 1990, e do Sistema de Áreas
Protegidas do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (SAPVN), estabelecido em 2010, para proteger
pontos de interesse específico na APA sugerida e ampliar sua efetividade ambiental, entre outros objetivos.
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Sobrepostos à APA do Carste de Vazante, foram sugeridos seis focos de proteção mais restritiva, indicando
a criação de unidades de conservação com o objetivo de proteção das cavernas e conjuntos espeleológicos
específicos:
• Monumento Natural Lapa Velha e Lapa da Deuza
• Monumento Natural Carste Sul de Vazante
• RPPN Grutas do Bambu e Mata dos Paulistas
• RPPN Gruta das Urtigas
• Parque Urbano na depressão cárstica do Bairro Vazante Sul
• RPPN Tamboril
Esses focos de proteção não correspondem necessariamente aos limites das futuras áreas protegidas,
mas sim a áreas onde a demanda de proteção ambiental é mais crítica em função da existência de atributos
ou ameaças específicas. Dentre estas áreas, o parque urbano sugerido em Vazante é de extrema importância
como instrumento de educação ambiental sobre sistemas cársticos e riscos associados; como instrumento
para a melhoria da qualidade de vida, já que na cidade existem poucas áreas de recreação ao ar livre; e como
instrumento de regularização fundiária e relocação de famílias que habitam locais de alta vulnerabilidade
geotécnica. A área protegida associada à Lapa Velha e à Lapa da Deuza é uma demanda urgente na proteção
das duas importantes cavernas e também é uma oportunidade de garantir a melhoria e/ou manutenção da
qualidade ambiental urbana.

APC do Conjunto Cárstico do Alto Córrego do Carrapato (APCAC)
O limite proposto para a área foi definido a partir das cavernas VT-0047, VT-0009, ambas com indicativo de
máxima relevância. Foram incluídas áreas de potencial recarga hídrica do Córrego Carrapato, que possivelmente
são parte da área de influência da cavidade VT-0009. A delimitação sugerida inclui também um patrimônio
geológico de importância nacional, associado a sítios externos, denominado Geossítio dos Estromatólitos
Colunares no Sumidouro do Córrego Carrapato, descrito por Dardenne et al. (2005).
Para a proteção dessas feições, recomenda-se a criação de uma unidade de conservação compatível com
a proteção de atributos ambientais de caráter local, correspondendo à categoria RPPN ou Monumento Natural.

266

O CARSTE DE VAZANTE-PARACATU-UNAÍ

Área de Proteção Ambiental do Carste de Vazante

(
!
(
(!
!!
(

8020000

Área de Proteção Ambiental do Carste de Vazante

RPPN Gruta das Urtigas

8015000

RPPN Gruta dos Bambus e
Cavidade 3
(!
!
(
Gruta dos Paulistas
Sumidouro !(
VT-0152
BR-35

das Urtigas

(
(!
!

( Gruta dos Urubus
(!
!
VT-0163
da Vaca morta Sumidouro
da Gameleira
(
!
(
!
(
!
VT-0164 !(!(!(!(!(!(!(!(VT-0194
(
!
(
!
(
!
(
(!
!
(!
!
(
Cavidade 5 (P-34)
( VT-0170
!
(
!
Gruta
da Partecal II

VT-0191
4

(Gruta
!
!
(

(
!

( VT-0192
!
(
!
VT-0193

Monumento Natural Lapa Velha
e Lapa da Deuza

8010000

Lapa Velha
Lapa da Deuza

(
!
(
!

.
Vazante!

(
!

(
!

8005000

(
!
VT-0142

(
!

Monumento Natural Estadual
da Gruta Lapa Nova de Vazante

(
!
Gruta
Guardião Severino

Parque Urbano Vazante Sul

VT-0141

VT-0005
Gruta Sr. Antônio Andrade
(
!

VT-0138 !(!(VT-0139

VT-0195

Monumento Natural Sr.
Antônio Andrade

(
!

-35
BR

VT-0182

(
!

VT-0185
VT-0189 VT-0190
(
!
(
!
(
!
(!
!
(
(
!
VT-0187 VT-0188

Cavernas

!
.

Sede municipal
Rodovia
Unidade de conservação

( VT-0181
!
(
!
(
(!
!
(
!
(
!
(
!

Lapa do Tamboril V

Focos de Conservação

RPPN Tamboril

APA do Carste de Vazante

¯

VT-0001 VT-0003
!
(

VT-0198

7995000

(
!

4

Lapa do Boi
8000000

!
((
!

5 km
(
!

Plano de Projeção UTM - Meridiano Central 45o W
Greenwich Fuso 23 - Zona K / Datum Horizontal SIRGAS 2000

(
!

295000

300000

305000

310000

Limite sugerido para a APCCV, coincidente com a APA do Carste de Vazante, e limites dos focos de conservação sugeridos.

REVELANDO IMPORTÂNCIAS, RECOMENDANDO REFÚGIOS

267

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

AS FUTURAS ÁREAS PROTEGIDAS, ASPECTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

Ações de proteção ambiental precisam ser incrementadas de forma decisiva no Distrito Cárstico
de Vazante-Paracatu para que se possa garantir a qualidade ambiental para as próximas gerações e
a preservação de importantes sistemas cársticos. A principal forma de atingir esses objetivos é
implementar, nas áreas prioritárias propostas, três linhas ou programas básicos: criação de unidades
de conservação, ações de planejamento de longo prazo e realização de ações de educação patrimonial.
O primeiro passo para o estabelecimento de unidades de conservação efetivas é averiguar,
através da realização de estudos técnicos específicos e detalhados, a viabilidade das áreas
propostas em caráter preliminar neste estudo, aferindo os limites e as categorias de manejo
propostos, para que as áreas sejam criadas com o mínimo de conflitos sociais, facilitando sua
futura gestão. Os estudos devem também gerar subsídios técnicos para a definição dos objetivos
e aspectos particulares de manejo. Para a criação de UCs efetivas, é sugerido pela IUCN (2007)
que sua delimitação seja baseada no ranqueamento de prioridades de conservação, apoiado nos
seguintes itens: potencial de contribuição da biodiversidade; escopo e gravidade das ameaças;
potencialidade de diminuição das ameaças; presença de condições facilitadoras, como parceiros,
possibilidade de financiamento, entre outros. Ressalta-se que, possivelmente, no decorrer deste
processo de detalhamento de estudos técnicos de subsídio à criação de UCs, poderão surgir novas
demandas para a criação de áreas protegidas, ou mesmo algumas das áreas propostas poderão ter
seus conceitos e objetivos reavaliados de forma a se adequar às condicionantes regionais.
Paralelamente, é necessária a implementação de um esforço de planejamento de longo prazo,
envolvendo principalmente as UCs criadas e as Áreas Prioritárias para Conservação propostas,
incluindo as seguintes etapas: avaliação de aptidão para atividades de uso público; realização
de planos de manejo; capacitação das equipes de gestão; planejamento e implantação de
infraestrutura; realização de programas de fomento à criação de RPPNs e à averbação de reservas
legais no entorno das futuras UCs, de forma a consolidar corredores ecológicos e áreas contíguas
de vegetação. Será fundamental a articulação entre a iniciativa privada e as três esferas do poder
executivo para que as futuras áreas protegidas sejam criadas em harmonia com instrumentos
regionais e locais de planejamento territorial, como os planos diretores municipais, e também com
os processos de licenciamento ambiental vigentes. Os recursos para viabilizar essas ações podem
ser obtidos por meio de compensação ambiental.
Como terceiro, porém não menos importante, programa de longo prazo, surgem as ações de
educação patrimonial e ambiental. No Distrito Cárstico, são necessárias ações educativas que
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contemplem a ampliação do conhecimento acerca do patrimônio natural e cultural associado ao
carste. As ações educativas devem incluir temas como a importância deste patrimônio, seu caráter
único, sua fragilidade e sua baixa resiliência. Devem incluir a difusão de boas práticas, como a
minimização e o uso correto de fertilizantes e agrotóxicos; a conservação da água e do solo; e o
combate ao desmatamento e aos incêndios florestais. Outro ponto importante a ser trabalhado é o
uso racional deste patrimônio, combinado à proteção dos seus atributos ambientais.

PROTEÇÃO AMBIENTAL FORA DAS APCs E DO DISTRITO CÁRSTICO
No contexto de determinação das áreas prioritárias para conservação do DCVP, foram
observadas lacunas de estudos técnicos que desfavoreceram a delimitação de algumas áreas, e
foram identificadas demandas para criação de áreas protegidas no entorno do Distrito Cárstico.
Em toda a área abrangida pelo DCVP e mesmo em seu entorno, recomenda-se o incentivo, técnico
e financeiro, para a criação de RPPNs e averbação de reserva legal incluindo cavernas, feições
cársticas de interesse e áreas de conhecido alto potencial espeleológico. Recomenda-se de criação
de RPPNs ao sul de Paracatu, associadas aos morrotes isolados, dando maior ênfase para a proteção
das áreas de influência de cavernas como a Lapa do Morro Agudo. Uma RPPN nessa área poderia estar
associada ao complexo minerário Morro Agudo, a exemplo do que acontece na APA Carste de Lagoa
Santa. Nesta área cárstica, de relevância mundial, localizada ao norte de Belo Horizonte, foi criada,
em 1997, a RPPN Fazenda Bom Jardim, com 172,8 hectares, em área pertencente à Cimento Lafarge
S.A. e vizinha à sua planta industrial e de extração, protegendo uma das cavernas mais importantes
para a pré-história de Minas Gerais: a Gruta do Ballet.
No entorno de Unaí, e fora do DCVP, duas importantes cavernas demandam ações urgentes de
proteção: a Lapa do Tamboril e a Lapa do Gentio. Ambas são divulgadas na mídia, em diferentes
intensidades, como ponto de interesse turístico. Isso indica que existe demanda de uso público e que
as cavernas estão sujeitas aos impactos decorrentes da visitação sem controle, como pichações,
quebra de espeleotemas, perturbação de sedimentos, interferência na fauna cavernícola, danos ao
patrimônio arqueológico, dentre tantos outros.

PESQUISAS CIENTÍFICAS FUTURAS E SEU PAPEL NAS ATIVIDADES DE MANEJO E GESTÃO DE
ÁREAS PROTEGIDAS
Para todas as atividades envolvendo estudos de viabilidade, criação e gestão de áreas protegidas é
fundamental a inclusão da pesquisa científica aplicada. O alto potencial espeleológico e a existência de
vastas áreas não prospectadas indicam que deve existir no Distrito Cárstico um número muito maior de
cavidades do que é conhecido atualmente. Existe, portanto, demanda para ações futuras de pesquisa,
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visando à formação de um horizonte de conhecimento mais detalhado e aprofundado acerca do seu
patrimônio espeleológico, arqueológico e paleontológico. Essas ações de pesquisa têm na compensação
ambiental uma fonte de recursos para sua viabilização. Adicionalmente, podem ser firmadas parcerias
com universidades, órgãos públicos ambientais, empresas, ONGs nacionais e internacionais e outros
agentes para possibilitar a realização dessas atividades.

PROTEÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA
Se projetarmos no futuro a realização das ações descritas, o ganho para a qualidade de
vida, em geral, na região do Distrito Cárstico, pode ser expressivo. Como sabemos, as unidades
de conservação protegem bens comuns, como a água, o solo, a vegetação, a biodiversidade, a
geodiversidade, o patrimônio cultural. Além desta nobre função, esses espaços permitem a
realização de atividades de educação e recreação ao ar livre, bem como a realização de pesquisas
científicas. Portanto, existe a possibilidade promissora de que áreas degradadas e esquecidas,
como a parte do Bairro Vazante Sul atingida pelo desabamento de dolinas, sejam transformadas
em espaço de educação, recreação e proteção ambiental.

CONSOLIDAÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL COMBINADA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO DCVP
É importante considerar, finalmente, que este esforço necessário de ampliação e consolidação
da proteção ambiental no Distrito Cárstico não tem como objetivo impedir o desenvolvimento
econômico. Idealmente, ações adequadas de planejamento e gestão ambiental vão permitir que
as atividades econômicas sejam desenvolvidas sem prejuízo ao conjunto patrimonial natural e
cultural. Não temos dúvida de que as eventuais perdas patrimoniais podem acontecer e serão
irreversíveis, portanto devem ser evitadas a todo custo. Também não temos dúvida de que, sem
as atividades econômicas, a manutenção da vida no modelo social atual torna-se inviável. Mas,
para atingir uma meta conciliatória, todos os agentes e setores da sociedade necessitam ter um
entendimento a respeito do nosso futuro comum e buscar uma solução conjunta para que seja
viável o tão sonhado desenvolvimento sustentável.
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