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RESUMO 
 

A Região Cárstica dos Currais de Pedras (RCCP), localizada na porção SE do Cráton São 

Francisco, junto à tríplice fronteira dos municípios norte mineiros de Jequitaí, Lagoa dos 

Patos e São João da Lagoa, tem despertado o interesse de pesquisadores, desde a década 

de 1970. O nome Curral de Pedras é usado por moradores locais como referência a formas 

cársticas esculpidas em carbonatos Neoproterozoicos do topo da Formação Lagoa do 

Jacaré – Grupo Bambuí. Na área investigada, essas rochas afloram nos compartimentos do 

topo de elevações topográficas de morfologia tabular, compreendidas entre as cotas 

altimétricas de 520m e 720m aproximadamente, e também ao longo de vertentes 

suavemente inclinadas na direção dos talvegues dos principais cursos d’água da região. 

Essas áreas hospedam um vasto repertório de feições associadas a todas as fases 

hidrodinâmicas de um sistema cárstico ativo, a saber: (i) introdução, (ii) armazenamento e 

(iii) restituição das águas pluviais. Durante essa investigação, foram realizadas análises que 

buscaram compreender as influências da morfodinâmica e da evolução geomorfológica da 

RCCP em um compartimento específico do seu carste. Os métodos usados envolveram 

técnicas cartográficas aplicadas aos temas geologia e geomorfologia em uma escala de 

1:45.000. O carste do setor oeste do Curral de Pedras I foi cartografado na escala de 1:100 

com o objetivo principal de se evidenciar morfologias testemunhos da hidrodinâmica 

pretérita. Foram realizados trabalhos em campo durante as estações úmidas e secas, 

durante os quais foi possível observar, descrever e mapear parte do comportamento 

hidrológico dos sistemas cársticos investigados. Os resultados obtidos revelaram que o 

carste detalhadamente investigado é dotado de uma série de testemunhos morfológicos e 

materiais da dinâmica geomorfológica pretérita. A integração desses resultados a dados de 

outras pesquisas realizadas na região revelam a possibilidade de o inicio da carstificação 

remontar ao Mioceno Superior. Foi também verificada a ação do controle morfoestrutural 

sobre a elaboração das feições cársticas mapeadas. Tal controle abrange tanto as 

estruturas tectônicas como as congênitas. Essas últimas, compostas por níveis pelíticos 

intercalados a carbonatos e, subjacentes à camada composta por calcarenitos mais puros, 

atuam como nível de base cárstico e têm a capacidade de condicionar a elaboração do 

modelado cárstico situado a sua montante. No setor oeste do Curral de Pedras I, isso se dá 

na medida em que esses níveis são expostos à superfície e em seguida erodidos pelos 

processos responsáveis pelo recuo erosivo das escarpas que limitam os compartimentos de 

topo que hospedam os sistemas cársticos. 

 

Palavras chave: Carste, Geomorfologia, Formação Lagoa do Jacaré, Cráton São Francisco. 



 

 

ABSTRACT 
 

The Karstic Region of Curral de Pedras (KRCP), is located in the Sotuheast portion of the 

São Francisco’s Craton, near the border between the cities of Jequitaí, Lagoa dos Patos and 

São João da Lagoa,in the state of Minas Gerais. It calls attention of researchers since the 

decade of the 1970´s. The name Curral de Pedras is used by locals to refer to a specific type 

of karst forms developed in Neoproterozoic limestone of the Lagoa do Jacaré Formation – 

Bambuí Group. In the investigated area, outcrops of these rocks occur in the top of 

topographical elevations -with tubular morphology- in heights between 520m and 720m 

above sea level, and also along the gently inclined slopes in direction of the principal 

streams. These places present several karstic landforms associated with all phases of an 

active karstic system, namely: (i) input, (ii) storage and (iii) output of rain water. During this 

investigation several analyses were carried out to try to understand the morphodynamic 

influences and geomorphological evolution of KRCP in a specific compartment of its karst. 

The methods used involved in this process were cartographical techniques applied to 

geology and geomorphology at a scale of 1:45.000. The western sector of the Curral de 

Pedras I was mapped at scale of 1:100 with the main objective to point out the  

morphological proves of preterit hydrodynamics. Integrating these results with data from 

other researches throughout in the region show the possibility of beginning karstification. 

Several field researches during the dry and the wet season made it possible to observe, 

describe and map part of the hydrological behavior of the investigated karstic systems. The 

obtained results pointed out that the karst that was investigated in detail has various 

morpholical proves and materials from preterit geomorpholical dynamics. Integrating these 

results with data from other researches throughout the region show the possibility of 

beginning karstification dating to Upper Miocene. It was also verified morphostructural control 

action on the development of mapped karst features. This control includes tectonic and 

stratigraphic structures. The last mentioned, composed of pelitic levels interleaved with 

carbonates, are underlying the layer composed by calcarenites, which act as karstic base 

level and can modify the karstic features. In the western sector of the Curral de Pedras I this 

occurs in a way that these levels are exposed to the surface and then eroded by processes 

responsible for retreat of slope which bordering the top compartments where the karstic 

systems are located. 

 

Keywords: Karst, Geomorphology, Lagoa do Jacaré Formation, São Francisco’s Craton 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Desenvolvidas em sua grande maioria sobre rochas carbonáticas, as paisagens 

cársticas que ocorrem no Brasil foram elaboradas, sobretudo a partir de processos 

geodinâmicos ocorridos durante o Quaternário, porém acredita-se que em muitos casos é 

possível que o início da carstificação tenha ocorrido ainda no Terciário (AULER et al., 2005). 

Feições correlatas às observadas nesse tipo de paisagem podem ocorrer em relevos 

esculpidos sobre outros litotipos passíveis de dissolução, como as rochas com alto teor de 

sílica, as quais podem estar sujeitas à atuação dos processos de carstificação. 

Dotado de exuberante beleza cênica, o carste atrai a atenção dos seres humanos 

desde os seus primórdios. Os abrigos sob-rocha frequentemente foram escolhidos pelo 

homem para a realização de diversas atividades ao longo de sua história. Grafismos 

rupestres, sepultamentos acompanhados de adornos e instrumentos líticos passíveis de 

datação relativa, são algumas das evidências de que o homem vem utilizando essas áreas 

abrigadas há milhares de anos. 

As depressões fechadas e os condutos subterrâneos, recorrentes nos relevos 

cársticos, funcionam como armadilhas que podem reter restos minerais e orgânicos 

existentes em algumas porções de sua bacia (KOHLER, 1998, p. 309). Nesses locais, 

podem ser encontrados diversos testemunhos do funcionamento das dinâmicas ecológicas 

pretéritas, seja na forma de fósseis de animais e vestígios de grupamentos humanos 

extintos ou através de polens e fitólitos de espécies vegetais também extintas. Isso tudo não 

só corrobora, mas também justifica a necessidade do entendimento da evolução 

paisagística dessas áreas tendo em vista a forte pressão que as mesmas vêm sofrendo 

devido à expansão das atividades antrópicas.  

Em Minas Gerais, a região de Lagoa Santa é conhecida pela expressiva 

representatividade da apropriação do espaço cárstico pelo ser humano, sendo 

consequentemente a região que possui o maior volume de estudos sobre o carste no 

referido estado. Desde meados do século XIX, a região desperta a atenção dos cientistas 

interessados pelo carste. O dinamarquês Peter Wilhelm Lund, a partir de estudos realizados 

em fósseis da fauna pleistocênica encontrados em cavernas da região, tornou-se 

mundialmente conhecido. Suas descobertas exerceram grandes influências sobre o cenário 

científico mundial da época (HOLTEN e STERLL, 2011). 

No norte do estado de Minas Gerais, região na qual está localizada a área alvo desta 

pesquisa, os trabalhos científicos que versam sobre o relevo cárstico são raros. O vale do 

Rio Peruaçu, situado nos municípios de Januária e Itacarambi, é um dos poucos exemplos 
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no norte mineiro onde foram realizados estudos específicos sobre a dinâmica e a evolução 

cárstica. Piló (1989, 1997) e Rodet et al. (2003a, 2003b, 2004, 2009) empreenderam 

esforços nesse sentido. 

Na margem direita do Rio São Francisco, em posição oposta ao carste do Rio 

Peruaçu, ocorrem vastas áreas onde afloram os carbonatos neoproterozoicos da Formação 

Lagoa do Jacaré (Grupo Bambuí). Essas áreas são potencialmente ricas para estudos 

daqueles que se interessam pelo carste. Apesar disso, durante a revisão bibliográfica 

realizada no âmbito desta pesquisa, não foi encontrado nenhum estudo direcionado ao 

entendimento dos processos geomorfológicos envolvidos na elaboração das paisagens 

cársticas ali existentes.  

A Região Cárstica dos Currais de Pedras1 (RCCP) caracteriza-se pela presença de 

vários e extensos afloramentos calcários, os quais se dispõem na paisagem ora isolados no 

topo de elevações topográficas de morfologia tabular, ora em vertentes de inclinação suave. 

No que se refere à morfologia cárstica, a região é marcada pela ocorrência de extensos 

campos de lapiás ou de karren, às vezes interrompidos por abismos e fendas. Paredões 

rochosos que alcançam aproximadamente 40m de altura, dolinas, um polje ativo, cavernas, 

abrigos sob-rocha, cânions e abismos completam o conjunto de formas características das 

paisagens da Região Cárstica dos Currais de Pedras (RCCP). 

As paisagens elaboradas sobre e sob as rochas carbonáticas dos Currais de Pedras 

despertam a atenção de pesquisadores desde o final da década de 1970. No mês de Julho 

de 1978, pesquisadores do extinto Centro de Pesquisas Geológicas (CPG), exploraram 

algumas áreas da região. Nessa oportunidade, foram realizadas observações e algumas 

interpretações dos seus aspectos geológicos, biológicos, arqueológicos e espeleológicos 

(CPG, 1978). Já nessa época, foi tecida importante interpretação da litoestratigrafia no 

condicionamento da hidrodinâmica do carste do Curral de Pedras I. Alguns anos depois das 

explorações mencionadas, perante interpretações realizadas acerca dos fenômenos 

cársticos manifestados nos afloramentos calcários, Ackel (1980) propôs a denominação 

Província Espeleológica do Curral de Pedras para a área de ocorrência dos afloramentos. 

Apesar de não esclarecer quais são eles, Ackel (1980, p. 42) afirma que os fenômenos 

cársticos são idênticos nos Currais de Pedras I, II, III e IV. 

Nos anos de 1996 e 2005, estudos sobre os impactos ambientais advindos da 

implantação de duas barragens no médio-baixo curso do Rio Jequitaí (ENGEVIX, 1996a; 

ENGECORPS, 2005) levantaram importantes informações referentes aos aspectos 

fisiográficos da Região Cárstica dos Currais de Pedras.  
                                                 
1 O uso do termo “região” é empregado neste trabalho como referência a uma determinada área onde 
existem similaridades entre os aspectos fisiográficos dos afloramentos de rochas carbonáticas. 
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Fundamentada por observações em campo e na análise de material cartográfico, foi 

elaborada durante os anos de 2009 a 2012 a segunda interpretação acerca da dinâmica 

cárstica do Curral de Pedras I (RODET, 2009, 2012, RODET et al., 2011). 

Durante a investigação executada para esta dissertação, com a intenção de ir além 

das interpretações baseadas no condicionamento litoestratigráfico e na morfologia, investiu-

se, em um primeiro momento, numa abordagem geomorfológica em escala regional. Essa 

opção vem ao encontro da necessidade de inserirem-se os sistemas cársticos da região em 

um contexto geodinâmico mais amplo. Posteriormente, esforços foram despendidos na 

identificação e na interpretação das implicações dessa evolução geomorfológica nos 

materiais, nas formas e nos processos inerentes ao sistema cárstico do Curral de Pedras I. 

Os assuntos e as discussões tratados nesta dissertação foram estruturados em 9 

capítulos. Inicialmente, no Capítulo 2, é feita a apresentação da área escolhida, são 

expostos seus aspectos geográficos regionais gerais, tentando-se integrar os aspectos 

geológicos, hidrológicos, geomorfológicos, pedológicos, florísticos e climáticos. Uma 

menção à constituição histórica da região também constará desse capítulo. 

O Capítulo 3 expressa o quanto o autor conseguiu apreender das leituras sobre o 

tema estudado e a forma pela qual a literatura é entendida. No Capítulo 4, estão os relatos 

de como e porque foram feitas as escolhas dos procedimentos metodológicos adotados. 

No Capítulo 4 são apresentados alguns resultados que objetivam ilustrar os métodos 

adotados na produção de alguns dos produtos cartográficos posteriormente apresentados. 

Em seguida, no Capítulo 5 são apresentados e descritos com maior nível de detalhes 

os aspectos geológicos, geomorfológicos e morfodinâmicos da RCCP. Nessa etapa, são 

expostos os resultados das investigações em campo e os tratamentos dados às informações 

até então obtidas. No Capítulo 6, é apresentado e descrito o setor do carste do Curral de 

Pedras I escolhido para a verticalização da discussão referente ao objetivo principal desta 

pesquisa. 

No Capítulo 7, é realizada uma caracterização mais minuciosa do sistema cárstico 

investigado. Para tanto, foi realizada uma compartimentação que se pautou, sobretudo, no 

funcionamento hidrodinâmico do sistema hidrológico em que cada um dos compartimentos 

analisados está inserido. Nesse momento, também foram alcançadas as primeiras 

aproximações referentes ao condicionamento estrutural e litoestratigráfico exercido sobre a 

dinâmica do sistema cárstico pesquisado. 

O Capítulo 8 apresenta de forma sintética como os elementos descritos e 

apresentados anteriormente podem ter atuado na elaboração da paisagem cárstica 

esculpida no setor oeste do Curral de Pedras I. Nessa etapa, também é interpretada, 

quando cabível, a atuação atual de alguns desses elementos. Por fim, no Capítulo 9, é 
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tecida uma malha composta por reflexões e considerações que podem ser entendidas como 

fios que, apesar de às vezes parecerem soltos, sempre possuem extensão suficiente para 

se emendarem em outros e, assim tornarem-se capazes de dar continuidade à produção da 

malha. 

1.1 Objetivos 

Inicialmente foram elencadas algumas questões que nortearam a elaboração dos 

objetivos: 

• Como evoluiu a paisagem da região cárstica dos Currais de Pedras? 

• Como e por quais processos deu-se a evolução da paisagem cárstica hoje existente 

no setor oeste do Curral de Pedras I?  

• Qual o papel da litoestrutura na configuração do carste estudado? 

• Como a litoestratigrafia condiciona a evolução do modelado cárstico estudado? 

• Como a dinâmica do relevo atua sobre a evolução do setor oeste do Curral de 

Pedras I? 

 O objetivo geral desta pesquisa é investigar os processos envolvidos na configuração 

da paisagem cárstica do setor oeste do Curral de Pedras I. Para isso, a interpretação 

contempla a elaboração de um panorama evolutivo com os principais eventos relativos à 

evolução geomorfológica da Região Cárstica dos Currais de Pedras que remonte ao 

Mioceno Superior. Como subsídio à construção desse panorama evolutivo, são 

identificadas, descritas, mapeadas, medidas e interpretadas as feições e descritos os 

processos morfodinâmicos que se manifestam no setor oeste do Curral de Pedras I, à luz 

das primeiras interpretações geomorfológicas realizadas. 

 Para a obtenção dos dados que dão subsídios à interpretação referida faz-se preciso 

o atendimento dos seguintes objetivos específicos: 

• identificar e mapear os diferentes litotipos envolvidos na configuração da 

geomorfologia cárstica local; 

• identificar, mensurar, mapear e interpretar as características estruturais visando a 

sua comparação com os aspectos morfométricos da rede de condutos subterrâneos; 

• descrever, mapear e medir, nas cavernas selecionadas, o padrão morfológico da 

rede de condutos subterrâneos e seus depósitos clásticos associados visando a 

identificar e interpretar diferentes episódios morfodinâmicos; 

• identificar, descrever, mapear e mensurar setores selecionados do exocarste visando 

a identificar e interpretar diferentes episódios morfodinâmicos e a dinâmica 

superficial responsável pelas suas morfologias. 
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1.2 Justificativas 

Justificar a execução de uma pesquisa científica requer argumentos que devem ir ao 

encontro do propósito maior da Ciência: a construção de modelos teórico-metodológicos 

embasados por interpretações coesas. Nesse sentido, este trabalho busca contribuir para a 

geração uma base de dados e de interpretações sobre o carste em carbonatos de uma 

região, cujos estudos são raros. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa não só dão base para a continuidade dos 

estudos sobre o carste na Região Cárstica dos Currais de Pedras, como também revelaram 

o alto potencial didático do carste estudado. No Curral de Pedras I, podem ser observadas 

feições representativas de todas as fases hidrodinâmicas de um sistema cárstico ativo em 

uma área relativamente pequena de aproximadamente 200ha. 

Além dos motivos acadêmicos, os de ordem socioeconômica também figuram entre 

os fatos que justificam a investigação realizada. Alguns tipos específicos de calcários são 

recursos minerais de importante valor econômico no atual cenário de desenvolvimento 

nacional. As áreas onde ocorrem esses litotipos frequentemente são alvo de especulações 

diversas associadas às atividades econômicas. Muitas vezes, as pressões exercidas por 

essas atividades superam a capacidade de suporte conhecida das áreas cársticas. Além 

desses, sustenta-se mais um dos motivos para a realização desta pesquisa: contribuir com o 

conhecimento dos sistemas cársticos em carbonatos visando a busca de seu uso racional. 

A exuberante beleza cênica das paisagens da região, a ternura, a fraternidade, a 

amabilidade e a recepção a mim dada pelo povo de Tesouras, pela Dona Santa, pelo Sr. 

Manoel e sua família alimentam a justificativa que se segue: meu envolvimento afetivo com 

os sertões, com o ser tão sertanejo e com o estar sertanejo. Daí a importância do 

envolvimento afetivo como uma das justificativas desta pesquisa. 

O desenvolvimento de uma pesquisa científica requer que o pesquisador acredite 

piamente nos pressupostos que embasam suas escolhas. Como dedicar-se durante 

significativo espaço de tempo a algo em que não se acredita? Contudo, acredito ser a 

possibilidade de mudança de crença um dos pressupostos para a boa prática científica. 

Nesse sentido, devem todos estar atentos e, se possível preparados para quaisquer que 

sejam as vindouras e certas mudanças. Daí, mais uma das justificativas: a possibilidade da 

transformação por meio da aquisição do conhecimento. 
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2 OS CURRAIS DE PEDRAS E SEUS ASPECTOS REGIONAIS INERENTES 

A seguir, serão expostas as características geográficas regionais da Região Cárstica 

dos Currais de Pedras e apresentados seus aspectos geológicos, pedológicos, 

geomorfológicos, hidrológicos, climáticos e vegetacionais. Será realizada uma breve 

menção aos seus aspectos históricos e pré-históricos. Com o intuito de proporcionar melhor 

compreensão do contexto fisiográfico regional ao qual a área de estudo insere-se, decidiu-

se usar um limite de área mais amplo para a caracterização geológica, geomorfológica e 

climática. 

Maiores detalhes sobre as características da área de estudo propriamente dita serão 

apresentados nos capítulos seguintes. 

2.1 A Região Cárstica dos Currais de Pedras  

O nome Curral de Pedras é usado pela população local como referência a áreas com 

topografia predominantemente plana, cercadas por maciços de rochas carbonáticas que em 

planta possuem uma forma ovoide a retangular. Acessá-las pelo solo é possível apenas por 

um dos seus lados, uma vez que os outros são limitados por paredões rochosos. Devido a 

essas características, são comparadas a currais para gado bovino pelos moradores da 

região. 

Situada na tríplice fronteira dos municípios de Lagoa dos Patos, São João da Lagoa 

e Jequitaí, a área pesquisada insere-se na macrorregião administrativa Norte de Minas 

(ALMG, 2012) e está a 430km de Belo Horizonte. O principal acesso é a rodovia BR-040 até 

o trevo para a cidade de Curvelo, seguindo-se então pela rodovia BR-135 até o 

entroncamento com a rodovia BR-496. Deve-se permanecer nessa rodovia até seu encontro 

com a rodovia BR-365; a partir de então, é necessário tomar a direção para a cidade de 

Montes Claros. Depois de percorridos 77km, é preciso seguir para noroeste, via estrada de 

terra por aproximadamente 30km (FIG. 2.1). 

A escolha do polígono representado na FIG. 2.1 como limitador da área a ser 

estudada deu-se pelo fato de nele estarem inseridos todos os afloramentos que conformam 

a RCCP, e também por abarcar uma área onde foi possível realizar o levantamento de 

elementos que subsidiarão as requeridas interpretações acerca da evolução geomorfológica 

da área. A linha que impede que o polígono seja um retângulo perfeito foi traçada com o 

objetivo de excluir uma área onde seriam necessários maiores esforços para o 

entendimento de um contexto geomorfológico mais amplo. Isso acarretaria a necessidade 

de mais tempo para a execução da pesquisa. 
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O principal sistema de drenagem da área investigada é a bacia do Riacho Fundo, um 

dos principais afluentes da margem direita do Rio Jequitaí que, por sua vez, é tributário da 

margem direita do Rio São Francisco (FIG. 2.1). Este, empresta o nome à província 

estrutural na qual a Região Cárstica dos Currais de Pedras está localizada: o Cráton São 

Francisco.  

 
FIGURA 2.1 – Localização e acesso à área de estudo 

Fonte: Geominas, 2006. 
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O Cráton São Francisco corresponde a uma porção da crosta continental brasileira 

que atingiu relativa2 estabilidade tectônica após o final do Ciclo Transamazônico 

(Paleoproterozoico). Os ciclos geotectônicos subsequentes (Espinhaço-Uruçuano, 

Mesoproterozoico; Brasiliano, Neoproterozoico) foram responsáveis pela origem das faixas 

de dobramentos que o limitam e não envolveram a porção cratônica de maneira significativa 

nos eventos deformacionais responsáveis pela formação das referidas faixas dobradas 

(MASCARENHAS et al. 1984). 

Apesar de ser uma área tectonicamente estável, quando comparada às demais 

áreas continentais influenciadas pela estruturação tectônica da placa sul-americana, o 

Cráton São Francisco não está isento de atividade tectônica. O Observatório Sismológico da 

Universidade de Brasília registrou 26 eventos sísmicos naturais com média de 2,6m
R

3
, nos 

últimos cinco anos, somente na região de Montes Claros (FIG. 2.1). O tremor mais forte 

ocorreu no dia 19 de maio de 2012, atingiu 4,2m
R e teve seu epicentro a menos de 65km a 

NE da área pesquisada para esta dissertação (SISBRA, 2012). 

A RCCP localiza-se entre a porção sudeste do Cráton e a faixa de dobramentos 

Araçuaí, representada localmente pelas serras do Cabral, da Água Fria e das Porteiras (FIG. 

2.2). 

                                                 
2 A relatividade reside na comparação entre os diferentes contextos geotectônicos aos quais foram 
subordinadas as faixas de dobramentos marginais e a área do Cráton. 
3 Segundo o observatório sismológico da Universidade de Brasília, no catálogo sísmico foi utilizada a 
magnitude de onda de corpo (P) telessísmica, a qual foi adaptada para o Brasil por Assumpção 
(1983), de modo a contemplar aquelas magnitudes não detectadas a distâncias telessísmicas, isso é, 
magnitudes inferiores a 4,5mb (ASSUMPÇÃO, 1998). Essa escala recebeu a denominação de Escala 
de Magnitude Regional (mR), válida para sismos com epicentro no Brasil, cuja distância epicentral 
situa-se entre 200km e 1.500km. 
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FIGURA 2.2 - Localização da área de estudo no Cráton São Francisco (Adaptado) 
Fonte: ALKIMIM et al., 1993 apud EGIDIO-SILVA et al., 2011.  

 

Durante a sua história geológica, a porção sul4 do Cráton serviu de anteparo para a 

deposição de uma espessa sequência sedimentar. Essa sequência tem sido interpretada 

como o resultado do preenchimento de uma bacia intracratônica denominada “Bacia do São 

Francisco” (BRAUN et al., 1990; DOMINGUEZ, 1993; TROMPETTE, 1994; IYER et al., 

1995). Da base para o topo, litotipos do Supergrupo Espinhaço (Meso e Paleoproterozoico), 

do Supergrupo São Francisco (Neoproterozoico) e do Grupo Areado (Cretáceo Inferior) são 

os produtos resultantes desse preenchimento na região (FIG. 2.3). Na concepção de 

                                                 
4 Adotam-se neste trabalho os limites da Bacia do São Francisco propostos por Alkmim e Martins-
Neto, 2001. 
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Campos e Dardenne (1997), os sedimentos Fanerozoicos, que preenchem a referida bacia, 

devem ser referenciados como pertencentes à Bacia Sanfranciscana. 

 

 
FIGURA 2.3 - Geologia da região onde se insere a área de estudo 
Fonte: CPRM, 2004. 

 

 Nos núcleos do anticlinório da Serra da Água Fria (CARVALHO e EPSTEIN, 1967; 

UHLEIN, 1991) e ao longo do canyon do Rio Jequitaí afloram quartzo-metarenitos 

mesoproterozoicos da Formação Córrego do Borges. Esse é o litotipo representante do 

Supergrupo Espinhaço na região (CHAVES e BENITEZ, 2007). Também ocorrem rochas 

intrusivas básicas, na forma de diques e Sills que cortam as rochas siliciclásticas 

mencionadas (HERCOS et al., 2008).  

 O Supergrupo São Francisco faz-se presente por meio de depósitos areno-

diamictíticos da Formação Jequitaí sotopostos à sequência pelito-carbonática do Grupo 

Bambuí (HERCOS; MARTINS-NETO e FILHO, 2008). Segundo Chaves e Benitez (2007, p. 

28), o contato entre essas unidades dá-se por discordância erosiva.  

Os litotipos do Grupo Bambuí são os mais abundantes na região onde se insere a 

área investigada e, de maneira geral, compõem o bordo da estrutura anticlinal constituída 

pelas serras da Água Fria e das Porteiras (CHAVES e BENITEZ, 2007).  
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Nesse contexto, a área estudada situa-se no extremo oeste da extensão da borda 

ocidental da Serra da Água Fria localmente representada por sequência sub-horizontalizada 

de pelitos e carbonatos das Formações Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré, 

respectivamente (FIG. 2.3). Destaque deve ser dado a essas formações pelo fato de as 

mesmas comporem majoritariamente o substrato rochoso da área investigada. Essa 

informação advém de dados secundários e de campo, que possibilitaram o mapeamento 

geológico executado durante as fases iniciais desta pesquisa. Minúcias dessa etapa serão 

expostas no capítulo dedicado aos procedimentos metodológicos. 

 Apesar de não aparecer na FIG. 2.3, devido à escala do mapeamento, a Formação 

Serra de Santa Helena, assim como a Formação Lagoa do Jacaré, pertencem ao Subgrupo 

Paraopeba Indiviso, e de acordo com Chaves e Benitez (2007, p. 22) a região onde se 

localiza a área estudada é composta principalmente por metassiltitos e metargilitos com 

intercalações de folhelhos ardosianos e, em alguns locais, podem ocorrer níveis 

carbonáticos. Os litotipos da Formação Serra de Santa Helena distribuem-se na paisagem 

pelos setores mais baixos da topografia e associam-se a áreas de relevo suavizado. 

Sobreposta por contato transicional aos litotipos mencionados está a Formação 

Lagoa do Jacaré que é formada por pacotes de rochas carbonáticas intercaladas por 

lâminas milimétricas de calcilutito e argilito. A presença das lâminas de argilito é maior nos 

litotipos posicionados na base da formação e tende a diminuir em direção ao seu topo. 

Nesse mesmo sentido, as camadas de calcilutito tornam-se cada vez mais espessas e no 

topo ocorrem os calcários mais puros (CHAVES e BENITEZ, 2007). Exemplos de rochas 

dessa formação podem ser observados ao longo da Serra Boqueirão da Olaria, na borda 

oriental do anticlinal formado pelas serras das Porteiras e da Água Fria e em algumas áreas 

da superfície de cimeira e dos contrafortes da Serra da Onça (FIG. 2.3). 

Segundo Souza Filho (1995), a Formação Três Marias completa o empilhamento 

sedimentar que compõe o Grupo Bambuí na região, possui ampla distribuição na porção 

centro-norte da região representada na FIG. 2.3 e ocorre também nas bordas do extremo 

NO da Serra da Onça (FIG. 2.3). Segundo Filho et al. (1977, p. 185), “esta unidade é 

composta por intercalações de estratos médios e espessos, por vezes lenticulares, de siltito 

grosseiro e arenitos finos a médios”. Litotipos de fáceis pelíticas do topo do Subgrupo 

Paraopeba marcam a transição do referido subgrupo para a Formação Três Marias na 

região (FILHO et al., 1977). 

Conforme exposto por Penha (2001, p. 44), são reconhecidos na região conglomerados 

e arenitos atribuídos ao Grupo Areado. Rochas associadas a esse grupo afloram nas 

superfícies de cimeira do extremo NO da Serra da Onça (FIG. 2.3). Torres de arenito 

avermelhado (Formação Urucuia-Cretáceo Superior) localizadas nesse compartimento 
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topográfico são visíveis a partir da rodovia BR-365 a aproximadamente 2,3km a SE de sua 

bifurcação com a estrada de acesso à cidade de Ibiaí. Chaves e Benitez (2007) mapearam 

na região a unidade basal desse grupo (Formação Abaeté-Cretáceo Inferior) e verificaram 

que seu contato com os supergrupos Espinhaço e São Francisco dá-se por discordância 

erosiva. Chaves e Benitez (2007) identificaram e descreveram, na Serra da Água Fria, 

conglomerados constituídos por clastos decimétricos de quartzito e quartzo, quase sem 

matriz, unidos por cimento silicoso com porções ferruginosas, os quais foram designados 

pertencentes à Formação Abaeté.  

Ainda na Serra da Água Fria, Penha (2001, p. 59-60) identificou e descreveu depósitos 

com espessuras inferiores a 150cm, formados quase que totalmente por seixos e calhaus de 

quartzo e quartzito sustentados por matriz areno-argilosa mal selecionada. Segundo o autor, 

em alguns locais, os seixos estavam parcialmente laterizados e exibiam cimentação 

limonítica. Alguns desses depósitos foram interpretados como produto da erosão e posterior 

retrabalhamento dos conglomerados da Formação Abaeté. A caracterização de depósitos 

possivelmente correlatos a essa formação será retomada neste trabalho devido à presença 

de formações similares na área de estudo. 

Em vista da escassez de mapeamentos geológicos que atendessem à escala e à área 

abordadas por esta pesquisa, decidiu-se elaborar uma coluna litoestratigráfica da região 

baseada na compilação dos trabalhos de Chaves e Benitez (2007), Filho et al. (1977) e 

Martinez (2007) (FIG. 2.4). 
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FIGURA 2.4 - Coluna estratigráfica regional (Modificado) 
Fonte: Chaves e Benitez, 2007.  
Nota: Compilação de informações referentes à Formação Três Marias 
extraídas de Filho et al. (1977) e Martínez (2007). 
Em destaque, seção na qual se insere a área de estudo. 

Segundo Hercos et al. (2008), o arcabouço estrutural ao qual estão subordinadas as 

unidades descritas pode ser subdividido em três domínios distintos: Oriental, Central e 

Ocidental. A diferença entre esses domínios reside, sobretudo no quão influenciadas pelo 

arranjo estrutural do embasamento estão as sequências supracrustais que conformam a 

Bacia do São Francisco na região. A área foco desta pesquisa submete-se às influências 

dos domínios Central e Ocidental (FIG. 2.5). 
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FIGURA 2.5 - Domínios estruturais da região na qual se insere a área de estudo (Adaptado). 
Fonte: Hercos et al., 2008. 

A partir de interpretações de dados de superfície e de subsuperfície, Hercos et al. 

(2008) cogitam a hipótese da ocorrência de uma inversão de bacia provavelmente 

relacionada ao evento compressional Brasiliano. O resultado da inclusão do embasamento, 

nesse contexto, favoreceu o alçamento da parte envolvida, que esses mesmos autores 

(2008, p. 209) denominaram Saliência de Pirapora. O domínio Oriental está subordinado às 

estruturas associadas a esse cenário. Nesse contexto, a oeste da Serra da Água Fria, 

ocorrem megadobras com linhas de charneira de direção NNE-SSW, em duplo caimento e 

vergência para oeste. Ocorrem também dobras que apresentam comprimento de onda 

decamétrico a centimétrico. Na porção norte desse domínio, a deformação é representada 

pelo anticlinal da Serra das Porteiras, e ao sul, onde está situada a Serra da Onça, ocorrem 

megadobras conformadas em sinclinais e anticlinais, cujos eixos mergulham suavemente 

para sudoeste (HERCOS et al., 2008). 
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Os domínios Central e Ocidental apresentam camadas com mergulhos suaves: de 5 

a 10 graus WNW no primeiro, e inferiores a 5 graus majoritariamente no sentido oeste no 

segundo. Em geral, essas estruturas exibem dobras abertas a suaves e dificilmente 

mostram vergência. As diferenças significativas entre eles são representadas pelo arranjo 

de estruturas situadas a milhares de metros de profundidade (HERCOS et al., 2008). 

Destoando da situação do domínio Oriental, os outros domínios estão associados a 

um baixo do embasamento que, de acordo com Souza Filho (1995), corresponde a um 

grande graben sobre o qual se depositaram pelo menos 5000m de sedimentos. Esse graben 

teria sido gerado em período semelhante ao da deposição do Supergrupo Espinhaço por 

volta de 1,75Ga. Reativações tectônicas posteriores também foram mencionadas pelo autor. 

Corroborando as interpretações referidas e, após análise de dados gerados pelo 

Projeto de Sondagens do Bambuí da CPRM (BRANDALISE, 1980), de material oriundo do 

levantamento aeromagnético do Convênio Geofísica Brasil-Alemanha (BOSUM, 1973) e dos 

resultados de explorações da PETROBRÁS (BRAUN et al., 1993; MARTINS et al., 1993; 

TEIXEIRA et al., 1993), Penha (2001) verificou a existência de “um quadro tectônico 

mesoproterizóico (sic) de altos e baixos do embasamento, configurando um sistema de 

horsts e grabens” na região de Pirapora. O autor ainda sugere que “tal arcabouço 

proterozóico (sic) pode ter condicionado o desenvolvimento neotectônico de falhas de 

gravidade WNW da calha do Rio Jequitaí, reativando zonas rúpteis pré-existentes” (PENHA, 

2001, p. 87), além de ter nucleado novas zonas com essas características (PENHA, 2001). 

A interação dos mecanismos, que regem a estruturação e o arranjo dos litotipos 

mencionados com os agentes intempéricos, é responsável pela evolução do modelado da 

paisagem e de seus produtos correlatos. Nessa direção, o conhecimento das características 

do conjunto de elementos que compõem os variados tipos climáticos faz-se necessário para 

que se consiga entender a dinâmica geomorfológica que conforma as paisagens atuais. 

Devido a esses motivos, serão expostas a seguir algumas características gerais do clima 

atuante na região onde se situa a área investigada. 

Segundo Köppen e Geiger, o clima das regiões central e norte de Minas Gerais é 

classificado como tropical semiúmido e apresenta índices pluviométricos anuais entre 900 e 

1500mm (STRÍKIS, 2011). Referindo-se aos estudos de Rao et al. (1996), Stríkis (2011) 

afirma que o regime de precipitação no estado é influenciado pela umidade proveniente da 

Bacia Amazônica que, associada ao sistema de circulação atmosférica tropical e ao 

estabelecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul, tem como resultado os picos de 

precipitação dos períodos chuvosos. 

Na região onde se insere a área estudada, ocorrem duas estações bem definidas: 

uma chuvosa, entre os meses de outubro e março, e outra seca entre os meses de abril e 
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setembro (GRÁFICO 2.1). Apesar da variação observada nos meses de março (estação de 

Pirapora) e dezembro, a precipitação média do ano de 2011 acompanhou a tendência 

registrada pela série histórica 1961-1990 (GRAF. 2.1). Durante a estação úmida 

concentram-se 80% da atividade convectiva esperada para todo o ano. A precipitação média 

anual da baixa bacia do Rio Jequitaí é de aproximados 1.160mm (INMET apud CODEVASF, 

1996).  

As temperaturas médias máximas e mínimas anuais variam em torno de 30,80C e 

12,70C, respectivamente. Maiores informações sobre as características climáticas da região 

estão reunidas na TABELA 2.1. 

 
GRÁFICO 2.1 - Precipitação acumulada mensal no ano de 2011 e em período compreendido entre os 

anos de 1961 e 1990  
Fonte: INMET (2012). 
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TABELA 2.1 

Dados climatológicos  

Estações climatológicas de Pirapora 1977-1985 e de Montes Claros 1971-1985 

PARÂMETROS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Temperatura média 0C 24,0 24,6 24,5 22,9 21,4 19,9 19,5 21,9 23,1 24,2 24,0 23,9 22,8 

Temp. max. média 29,8 30,7 31,0 29,5 28,6 28,2 27,6 30,0 30,8 30,8 29,7 29,6 29,7 

Temp. mim. média 19,3 19,6 19,6 17,7 15,6 13,3 12,7 14,0 16,9 18,9 19,7 19,5 17,2 

Insolação (h) 186,3 244,7 216,8 227,9 248,2 249,9 254,0 271,5 219,3 200,6 159,3 167,1 2631,1

Umidade relativa. (%) 75,0 73,0 74,0 75,5 71,5 68,5 62,5 54,5 57,0 62,5 74,0 77,0 68,5 

Eva. Piché (mm) 84,2 163,7 101,1 90,4 93,2 110,5 139,5 169,4 178,3 150,0 100,3 87,6 1405,9

Vento Predomin*. CS CS CN CS CNS CNS CS CS CNS CNS CN CN C-N 

Veloc. dir. predomin*. 1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 

Fonte: INMET apud CODEVASF 1996. 

* Os dados referentes à velocidade e à direção predominante dos ventos foram extraídos da estação 
climatológica de Montes Claros, uma vez que a região onde essa está instalada apresenta maiores 
similaridades com a RCCP. 

As diferentes respostas à atuação do clima ao longo do tempo sobre o substrato 

geológico são frequentemente identificáveis nos produtos oriundos dessa interação. A 

variabilidade tipológica das formas de relevo e dos solos são alguns dos resultados dessa 

relação dicotômica e também terá implicações sobre a fitofisionomia. Exemplos dessa 

situação são notáveis na RCCP e serão tratados a seguir em dois momentos, a saber: (i) na 

caracterização da geomorfologia regional e (ii) na caracterização dos solos e fitofisionomias 

da restrita área de estudo, devido ao fato de existirem dados detalhados para essa área, 

advindos de estudos realizados durante o Projeto de Irrigação Jequitaí (CODEVASF, 1996). 

Na região onde se localiza a área pesquisada, de acordo com o IGA (1977), ocorrem 

duas unidades geomorfológicas distintas: (i) Planaltos Residuais do São Francisco e (ii) 

Depressão Periférica do São Francisco.  

A primeira apresenta testemunhos de superfícies de aplainamento, cuja continuidade 

foi interrompida pela abertura da Depressão Periférica do São Francisco (IGA, 1977). 

Valadão (1998), apesar de não concordar completamente com as interpretações de King 

(1956, 1962), associou algumas das áreas que compõem essa unidade à Superfície Sul-

americana e, nela identificou remanescentes em excelente estado de conservação nas 

superfícies de cimeira da Serra da Água Fria (FIG. 2.6 e 2.7), e também sobre o amplo 

planalto situado a oeste de Montes Claros, do qual uma porção corresponde ao setor 
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nordeste da área representada na FIG. 2.6. Nas superfícies de cimeira da Serra das 

Porteiras também é possível observar esses testemunhos (FIG. 2.6 e 2.7).  

Na área representada na FIG. 2.6, essa superfície ocupa compartimento altimétrico 

situado por volta do intervalo compreendido entre 850m e 1000m. Segundo Valadão (1998, 

p. 109), na região onde se insere a área de estudo, o contato da Superfície Sul-americana 

com a Superfície Sul-americana I ocorre, dada a formação de escarpas morfologicamente 

muito bem delimitadas.  

Na região mencionada, a unidade geomorfológica denominada Planaltos Residuais 

do São Francisco (IGA, 1977) configura-se sobre rochas siliciclásticas dos Grupos 

Conselheiro Mata, Macaúbas e Areado, e pelíticas e carbonáticas do Grupo Bambuí 

(FIGURA 2.3). 

 

 
FIGURA 2.6 - Hipsometria da região onde se insere a área de estudo 
Fonte: SRTM, 2012; Geominas, 2006. 
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FIGURA 2.7 - Modelo digital de elevação 
Fonte: SRTM, 2012; Geominas, 2006. 

A segunda unidade geomorfológica (IGA, 1977a) é composta por superfícies de 

aplainamento conservadas, cuja evolução está relacionada com processos de desnudação 

periférica atribuídos à rede de drenagem. Os processos desnudacionais que atuam sobre 

essa unidade podem originar rampas suaves com vergência em direção aos principais 

cursos d’água, representados na região pelos rios Jequitaí, das Velhas e São Francisco. 

Essas rampas e as depressões escavadas por esses rios foram associadas à Superfície 

Sul-americana II (VALADÃO, 1998), e estão compreendidas entre 650m e 850m (FIG. 2.6).  

O contato entre a superfície mencionada e a Superfície Sul-americana I (FIG. 2.8), 

na área de estudo, pode ocorrer sob a forma de escarpamentos abruptos ou por rampas 

suaves que mergulham na direção dos principais cursos d’água. Essa segunda situação 

pode ser observada na porção noroeste da área pesquisada.  

Baseado em estudos de cronologia relativa, Valadão (1998, p. 190) sugere que a 

Superfície Sul-americana I foi elaborada a partir do soerguimento ocorrido no Mioceno 

Médio, que teria afetado grande parte do território brasileiro. O autor relata ainda que outro 

soerguimento ocorrido no Plioceno Superior foi responsável pelo final da elaboração dessa 

superfície e pelo início da elaboração da Superfície Sul-americana II (VALADÃO, 1998, p. 

195). 

A RCCP está inserida nessas superfícies erosivas e caracteriza-se principalmente 

pela presença de extensos afloramentos de rochas carbonáticas situados majoritariamente 
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no topo de elevações topográficas tabulares. Essa situação pode ser observada nas 

superfícies de cimeira da Serra Boqueirão da Olaria e da elevação topográfica que hospeda 

os Currais de Pedras I e II (FIG. 2.8). Na porção noroeste da área de estudo, os 

afloramentos estão posicionados junto às rampas suaves que mergulham em direção aos 

talvegues dos cursos d’água ali presentes. 

As referidas superfícies elevadas e as deprimidas são elaboradas sobre litotipos do 

Grupo Bambuí, com destaque para os carbonatos da Formação Lagoa do Jacaré e pelitos 

da Formação Serra de Santa Helena (FIG. 2.3). As rochas dão origem aos variados tipos de 

solo da região. Solos oriundos de materiais alóctones também sustentam cobertura vegetal 

específica como no caso dos solos de origem fluvial. 
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FIGURA 2.8 - Vista de parte do sudoeste da RCCP 

Nota: A partir da extremidade sudoeste da Serra Boqueirão da Olaria vista para sudoeste. A área plana e rebaixada representa a Depressão periférica do 
São Francisco, onde é possível observar testemunhos da Superfície Sul-americana II descrita por Valadão (1998). As superfícies planas e elevadas 
representam os Planaltos Residuais do São Francisco, onde estão presentes testemunhos da Superfície Sul-americana I descrita por Valadão 
(1998). À esquerda da seta vermelha, pode ser observada uma elevação topográfica com a continuidade de sua superfície de cimeira interrompida 
pelo processo de incisão da rede de drenagem (seta vermelha). À esquerda da seta, localiza-se o Curral de Pedras I e, à direita, o Curral de Pedras 
II. As linhas tracejadas destacam a diferença de inclinação das superfícies. A seta laranja indica o sentido (oeste) de possível basculamento 
responsável pela inclinação da superfície de cimeira do Curral de Pedras II. Ao centro, em segundo plano, é possível observar a Serra da Onça.  
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Associados aos ambientes atuais de deposição aluvial e a algumas porções das 

áreas que os bordejam, ocorrem solos de textura predominantemente areno-argilosa, onde 

podem ocorrer solos hidromórficos, vertissolos e bruzémicos (CODEVASF, 1996). Apesar 

de serem mal drenados, esses solos são naturalmente férteis e possibilitam o 

desenvolvimento de vegetação de porte arbóreo-arbustivo. Na área de estudo, esse tipo de 

vegetação ocorre ao longo das margens do Rio das Pedras e do Riacho Fundo.  

Nas demais áreas, que compõem os compartimentos altimétricos mais baixos do 

relevo, desenvolvem-se latossolos vermelho-amarelos associados a podzólicos vermelho-

amarelos eutróficos (CODEVASF, 1996), cujo material de origem são as rochas pelíticas da 

Formação Serra de Santa Helena. Espécies típicas do cerrado stricto sensu e cerradão 

ocorrem nesse compartimento de maneira esparsa em meio à cobertura vegetal 

predominante na RCCP: espécies gramíneas introduzidas com o fim da criação de gado 

bovino. 

Acompanhando a transição dos pelitos para os carbonatos intercalados por delgadas 

camadas pelíticas ocorrem mudanças nas características dos solos. Essa transição dá-se 

no sentido dos compartimentos mais elevados do relevo. Nos setores mais declivosos das 

vertentes, que conformam as mais altas elevações topográficas, predominam solos litólicos 

áclicos e eutróficos associados a cambissolos áclicos (CODEVASF, 1996) geralmente 

rasos, pouco férteis e muito suscetíveis à lixiviação. Essas características restringem o 

desenvolvimento de uma vegetação de grande porte. Sobre esses solos, ocorrem espécies 

típicas de campo sujo e cerradão. 

Nos topos situados em torno dos 700m, os carbonatos possuem menos 

intercalações pelíticas e ocorrem os mesmo tipos de solos mencionados. Nesse 

compartimento altimétrico, é frequente a presença de afloramentos de rochas carbonáticas 

sobrepostos por solo muito pouco espesso. Sobre essas condições desenvolvem-se 

espécies típicas de mata seca (CPG, 1978). 

Apesar de parecerem hostis para algumas pessoas, as condições mencionadas 

compõem um cenário que atrai a atenção humana há milhares de anos. Nesse contexto, 

destaca-se a grande quantidade de sítios arqueológicos presentes na área, que se 

apresentam na forma de abrigos sob-rocha com vários painéis repletos de figuras pintadas e 

também, em alguns casos, gravuras produzidas pela técnica de picoteamento5. Segundo 

Prous (1992, p. 182-183), durante as prospecções realizadas pelos pesquisadores do CPG 

foram coletados sobre a superfície do Curral de Pedras I alguns fragmentos de rocha com 

                                                 
6 Técnica pela qual alguns povos pré-cabralinos confeccionavam figuras em baixo relevo sobre bases 
rochosas. 
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negativos de retirada de massa por percussão. O autor afirma tratar-se de instrumentos 

líticos arqueológicos elaborados sobre lascas de seixos de quartzito (FIG. 2.9). 

 
FIGURA 2.9 - Instrumentos líticos coletados no Curral de Pedras I (Adaptado) 
Fonte: Prous, 1992. Obs.: No original não há nenhuma informação referente à escala do desenho. 
No original o desenho hachurado possui 5,5cm de altura por 2,2cm de largura. 

Tobias Júnior (2010) apresenta uma revisão da arqueologia da região com foco nos 

grafismos rupestres. No período histórico, os ocupantes da região dedicaram-se inicialmente 

ao extrativismo vegetal, sobretudo para a produção de carvão. A agricultura e a 

agropecuária integravam as atividades desenvolvidas naquele período. Apesar dos grandes 

avanços tecnológicos e científicos alcançados, atualmente a referida situação permanece 

inalterada em grande parte do norte de Minas Gerais. 
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3 GEOMORFOLOGIA CÁRSTICA: PRINCÍPIOS E BASES CONCEITUAIS 

... pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar... 
 “Medo da Chuva”, Raul Seixas e Paulo Coelho, 1974  

 
Referiu-se anteriormente que estudos sobre a geomorfologia cárstica dos calcários 

na região norte de Minas Gerais são escassos. A maioria dos trabalhos geocientíficos 

existentes trata de assuntos estritamente geológicos e, assim atuam apenas como material 

de base interpretativa na presente pesquisa. Essa situação é acentuada, quando se trata de 

trabalhos em escala de análise regional.  

Este capítulo foi estruturado principalmente com base em literatura produzida por 

pesquisas executadas no hemisfério norte. Contudo, durante sua produção tentou-se 

compreender as limitações e os desafios de aplicarem-se tais conteúdos à investigação 

executada. 

No texto que será apresentado a seguir, expõem-se o histórico da evolução dos 

conhecimentos acerca do carste em carbonatos, algumas definições associadas a esse tipo 

de relevo e os principais fatores que condicionam sua elaboração. Serão também 

apresentados alguns trabalhos referentes a temas específicos associados aos relevos 

cársticos. 

3.1 Histórico da evolução dos conhecimentos 

O nome carste é a derivação brasileira da palavra de origem pré-indo-europeia “krs”, 

cujo significado é terreno rochoso. Internacionalmente o termo é empregado na forma 

germânica (Karst). O nome foi inicialmente usado para designar relevos cársticos situados a 

noroeste da Eslovênia. Essa região é referida como o “carste clássico” e recebeu, na 

segunda metade do século XIX, os primeiros estudos científicos sobre esse tipo de relevo 

(JENNINGS, 1985). 

Segundo Ford e Williams (2007), a bacia do Mar Mediterrâneo é o berço dos estudos 

sobre o carste. Nesse contexto, ainda no primeiro século da era cristã, o filósofo romano 

Flavius descreveu a primeira tentativa de traçar águas cársticas na bacia do Rio Jordão 

(MILANOVIC, 1981 apud FORD e WILLIAMS, 2007). 

No início do século XX, a teoria do “Ciclo Geográfico” elaborada por W. M. Davis 

causa grande impacto na Europa e influencia as primeiras interpretações sobre a evolução 

dos relevos cársticos. Nesse cenário, os modelos de Grund (1914) e de Cvijic (1918) (FIG. 

3.1) tecem as primeiras interpretações acerca da evolução dos modelados cársticos 

desenvolvidos em calcários (JENNINGS, 1985). 
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FIGURA 3.1 - Blocos-diagrama representando a evolução dos relevos cársticos  

nas concepções (I) Grund (1914) e (II) Cvijic (1918) (Adaptado) 
Fonte: Jennings, 1985. 

 

Segundo Piló (1998, p. 42), o modelo de Grund propõe a existência de quatro fases de 

maturidade para a evolução do relevo cárstico: 
[...] carste jovem, representado por dolinas isoladas inseridas em extensas 
superfícies planálticas; carste adolescente, onde as dolinas tornam-se 
largas e mais numerosas, com o início dos processos de colapso; carste 
maduro, caracterizado pelo desaparecimento da superfície original, diante 
do desenvolvimento de largas dolinas e uvalas e a individualização de 
morros residuais e; carste senil, constituído por um plano residual com 
morros isolados.  

Ainda conforme Piló (1998), o modelo de Cvijic assemelha-se ao de Grund, porém é 

evidenciada na fase jovem a formação de depressões fechadas oriundas da evolução dos 

vales fluviais.  

Segundo Jennings (1985), na concepção de Cvijic, a fase senil é representada por 

ampla exposição da rocha impermeável subjacente à rocha carbonática, e algumas 

elevações topográficas residuais permanecem como testemunho do antigo modelado. Ao 

contrário do modelo de Grund, o de Cvijic não prevê a presença de um plano residual na 

última fase evolutiva do relevo. 

Assim como em várias outras áreas da ciência, a partir do final da década de 1960, a 

carstologia tem avançado teórica e metodologicamente (RENAULT, 1967). Os estudos 

quantitativos tornam-se recorrentes daí em diante e, nesse contexto, a carstologia inicia sua 

incursão por outros tipos litológicos, tendência já aventada por Renault (1953). Um dos 

EVOLUÇÃO DOS RELEVOS 
CÁRSTICOS NAS 

CONCEPÇÕES DE (I) GRUND 
(1914) E (II) CVIJIC (1918) 

(II) 

(I) 
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trabalhos precursores dessa fase foi o desenvolvido sobre a greda na Normandia (França) 

(RODET, 1981). 

3.2 Relevo cárstico em carbonatos: definições, processos e formas 

Os critérios utilizados para qualificar uma paisagem como cárstica têm sido motivo 

de discussão no meio científico. White (1988) afirma que em uma paisagem cárstica, o 

transporte em solução deve ser o principal processo responsável pela elaboração das 

formas de relevo. Assertivamente Piló (1998) alerta sobre a dificuldade de mensurar a ação 

da dissolução na morfogênese, e sugere outros critérios para a designação das paisagens 

cársticas.  

Esse autor acredita que, para essa definição, deve prevalecer,  
[...] a representatividade do conjunto das formas do relevo típicas dos 
processos de dissolução, tendo em vista que o termo carste tem uma 
origem morfológica, assim como a questão da drenagem subterrânea, que é 
outra característica própria dos relevos cársticos (PILÓ, 1998, p.47). 

Por sua vez, Ford e Williams (2007) definem como cárstico terrenos com hidrologia 

específica, onde o conjunto das formas é resultante da combinação entre a elevada 

solubilidade da rocha e um significativo desenvolvimento de sua porosidade secundária. Os 

resultados morfológicos dessa combinação, para os autores, são os responsáveis pela 

definição tradicional do termo e terão manifestações singulares no relevo. As cavernas, os 

canyons, as depressões fechadas, os abismos, as torres rochosas, os sumidouros e as 

ressurgências são algumas das manifestações referidas. 

Apesar de divergirem em alguns aspectos, os conceitos apresentados demostram a 

preponderância do papel exercido pela dissolução como um componente comum. Nas 

rochas carbonáticas, é consensual o predomínio da dissolução na elaboração das formas.  

São consideradas rochas carbonáticas aquelas compostas majoritariamente por 

minerais carbonatados. Essas rochas normalmente possuem elevados teores de calcita 

(CaCo3). Segundo Suguio (1980, p. 166), esse mineral e a argonita formam mais da metade 

do volume total de carbonatos na natureza, sendo a calcita normalmente mais abundante. A 

relação quantitativa entre esses e os outros minerais que compõem esse tipo de rocha é 

conhecida como pureza; assim, quanto maior a quantidade de minerais carbonatados, mais 

elevada será a pureza de determinada rocha carbonática.  

Os minerais que conferem impureza aos litotipos carbonáticos são praticamente 

insolúveis e, segundo Ford e Williams (2007, p. 28) são majoritariamente representados pela 

sílica e pelos minerais de argila. Esses autores ainda afirmam que a dissolução da calcita 

em água deionizada a 25oC é igual a 14mgL-1, valor ínfimo e ligeiramente maior que a 

solubilidade da sílica. 
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As águas meteóricas, ao reagirem com o dióxido de carbono (gás) disponível na 

atmosfera e nos solos, formam o ácido carbônico (H2CO3) que se dissocia rapidamente, 

liberando íons H+ para a solução, os quais atacarão a rocha, destruindo a estrutura da 

calcita que a compõe. Isso acarretará a liberação de íons solúveis: cálcio e carbonato para a 

solução. Os íons carbonatos, por sua vez se ligarão aos íons H+, formando os íons 

bicarbonatos (PILÓ, 1998). Todas as reações envolvidas, nesse processo, são reversíveis e 

condicionadas pelo equilíbrio químico do sistema CO2-H2O-CaCO3.  

Jennings (1985), referindo-se a Picknett (1976), simplificou a representação das 

reações mencionadas da seguinte forma: 

 

(gás) CO2            CO2 (aquoso) 

 

         (aquoso) CO2 + H2O        H2CO3 

                                                                       H2CO3          H+ + HCO3 
– 

 

(sólido) CaCO3          Ca2+ + CO3
2- 

 

CO3
2- + H+       HCO3 

– 

                                    HCO3 
– + H+          H2CO3 

Nesse sentido, pode-se concluir que a quantidade de íons H+ disponível em solução 

e a taxa de solubilidade da calcita são grandezas diretamente proporcionais. A quantidade 

desses íons disponíveis nos sistemas cársticos referidos irá depender, sobretudo da 

disponibilidade de CO2 em solução. Essa quantidade é determinada, a cima de tudo pela 

temperatura da água e pela pressão parcial do CO2 (PCO2) do ar presente entre os 

agregados do solo e do ar em contato com a água. A presença de matéria orgânica em 

decomposição também pode ser uma fonte de CO2 para a solução. 

A PCO2 varia de acordo com o ambiente. Ao nível do mar, no contato entre o ar e a 

água, a PCO2 equivale à pressão exercida por 0,00038atm, e no ar presente entre os 

agregados dos solos, esse valor é de 0,1atm. Solos argilosos tendem a ter elevados valores 

de PCO2 por apresentarem porosidade quase nula. Tal característica proporciona a retenção 

de gases sob pressão (PALMER, 2009). Quanto maior a PCO2, mais efetiva será a 

produção de H2CO3 e consequentemente o potencial de dissolução das águas. Sendo 

assim, normalmente nos contatos entre a rocha, a água e o ar, e nos contatos entre a rocha, 

a água e o solo, ocorrerão as taxas mais elevadas de dissolução. É importante ressaltar que 

na segunda situação, as taxas serão superiores devido a maior PCO2. 
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A textura e a porosidade da rocha também exercem influência na gênese e na 

evolução dos relevos cársticos. A predominância de finos na granulometria das rochas tende 

a favorecer a dissolução, pois, nesse caso a área superficial exposta à ação dos agentes de 

dissolução é maior. 

Corroborando os conceitos baseados na morfologia, os processos apresentados 

demonstram que a água é o principal agente modificador dos sistemas cársticos. Portanto, 

investigações acerca dos sistemas hidrológicos envolvidos na elaboração do modelado 

cárstico são imprescindíveis. Esse modelado é o objeto de análise dos geomorfólogos que 

se debruçam, dependuram e se arrastam pelos carstes. 

A geomorfologia busca entender a história e a dinâmica das relações entre as 

formas, materiais e processos responsáveis pela configuração atual das paisagens 

terrestres. As rochas carbonáticas e evaporíticas afetadas por processos de carstificação 

ocupam aproximadamente 20% das superfícies continentais livres de gelo (FORD e 

WILLIAMS, 2007). As paisagens dessas áreas evoluem de forma integrada às demais 

unidades de relevo que as cercam e não devem ser estudados de maneira isolada. Os 

elementos relacionados a essa integração devem ser considerados pelos carstólogos, os 

quais devem ter suas investigações pautadas por uma abordagem sistêmica. 

Ford e Williams (2007) demonstram que, em sistemas cársticos ativos, as formas 

podem evoluir de maneira distinta, sobretudo, conforme a fase do sistema hidrológico ao 

qual estão submetidas. Nesse sentido, os autores as agrupam em dois conjuntos: (i) o das 

formas de introdução (input landforms) e (ii) o das formas de restituição e residuais (output & 

residual landforms) (FIG. 3.2). 
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FIGURA 3.2 - Diagrama esquemático simplificado ilustrando a distribuição e as relações 

hidrológicas entre as principais formas de um sistema cárstico ativo (Adaptado) 
Fonte: Ford e Williams, 1989. 

Além do condicionamento litológico mencionado, o arranjo geoestrutural das rochas, 

onde se desenvolvem os modelados cársticos, exerce importante papel em suas 

configurações. Conforme Lladó (1970), toda rocha sedimentar possui dois tipos de estrutura: 

uma congênita, ou sinsedimentar, e outra tectônica ou mecânica. A primeira manifesta-se na 

presença de planos de estratificação e na disposição interna dos elementos macroscópicos 

da rocha. A porosidade primária está relacionada à referida disposição. Por sua vez, a 

estrutura tectônica manifesta-se pela presença de falhas, juntas e fraturas advindas de 

movimentos da crosta. Esses elementos tectônicos caracterizam a porosidade secundária 

da rocha. Ambos os tipos de estrutura atuam de maneira direta sobre a circulação 

subterrânea das águas cársticas. O condicionamento exercido pelos variados arranjos 

tectono-estruturais pode ser observado nos diferentes padrões morfológicos e planimétricos 

dos condutos das cavernas (FIG. 3.3 e 3.4) e também na direção de alinhamento das 

depressões e paredões cársticos. 
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FIGURA 3.3 - Formas de erosão elementares e compostas (Adaptado) 
Fonte: Llopis Lladó, 1970. 
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FIGURA 3.4 - Caverna Italian Rana karst (Adaptado) 
a) Lineamentos estruturais e direção dos mergulhos 
b) Padrão planimétrico da rede de condutos subterrâneos  
Fonte: Jakuscs D., 1977 (Elaborado por Pasa,1961).  

3.2.1 O polje e suas definições 

O termo polje é originário da região do Carste Dinárico. Antes mesmo de 1880, a 

forma sob a qual decaía esse verbete foi descrita como uma bacia endorreica e somente 

após essa década foi chamada polje na “Turquia-Eslava” (MOJSISOWICZ, 1880 p. 113 

apud GAMS 1978). A primeira definição formal e sistemática da forma ocorreu em 1895 e é 

atribuída a Jovan Cvijic, que elenca algumas características essenciais para classificar uma 

forma como polje, a saber: grande depressão de fundo plano, na qual seus eixos mais 

longos devem ser paralelos à estrutura geológica local e seu piso deve ser constituído por 

sedimentos. No que se refere à morfogênese, Cvijic (1895) interpretou o polje como a fase 

evolutiva final de uma dolina e aventou a necessidade de fixar um tamanho mínimo para as 

depressões a serem classificadas como tal (GAMS, 1978). 

Importante interpretação do condicionamento tectônico da gênese dos poljes é 

apresentada em obra póstuma de Jovan Cvijic (CVIJIC, 1960), na qual são descritas três 

fases evolutivas de poljes condicionados por fossa tectônica, falhas e estrutura sinclinal 

(FIG. 3.5). As teorias sobre a evolução do relevo elaboradas pelos eminentes 

geomorfólogos Walther Penk e William Morris Davis também exerceram significativa 

influência nas interpretações de Cvijic, e podem ser percebidas na descrição do caráter 

cíclico de sucessão das formas cársticas.  
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FIGURA 3.5 - A formação de poljes cársticos 

Fase I: à esquerda, polje condicionado por fossa tectônica; ao centro, polje 
condicionado por falha; à direita, polje condicionado por sinclinal;  
Fase II: alargamento do fundo da depressão e formação de uvalas; 
Fase III: avanço do alargamento do fundo da depressão; coalescência das uvalas; 
formação de elevações topográficas residuais isoladas (hums).  

 Fonte: Cvijic, 1960.6 
 

Segundo Gams (1978), Cvijic (1985, p. 113) aventou a necessidade de fixar um 

tamanho mínimo para as depressões a serem classificadas como poljes. Posteriormente os 

                                                 
6 Tradução do autor, de: “La formation des poljes karstiques. I phase: à gauche, le polje-fossé 
tectonique; au milleu, le polje-la faille; à droite, le polje-le synclinal; II phase: l’enfoncement du fond et 
la formation des uvalas; III phase: l’enfoncement du fond a fait de grands progrès; disparition des 
barrières séparant des uvalas; apparition des hums isolés”. 
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geomorfólogos cársticos entenderam que a adoção de critérios qualitativos seria mais bem 

empregada na definição da forma. 

 Com o passar do tempo, incertezas contidas em várias definições publicadas 

trouxeram à tona a questão do que realmente é um polje (GAMS, 1978). Na tentativa de 

contribuir para a solução desse problema, Gams (1978) analisou uma série dessas 

definições (MONROE, 1970; MEHRSPRACHIGES LEXIKON, 1973; GAMS, 1973; GÈZE, 

1973; GAVRILOVIC, 1974; ROGOLIC, 1974) e concluiu que, quando considerados os 

elementos hidrogeomorfológicos e genéticos, as definições apresentaram as seguintes 

características atribuídas às formas descritas como poljes: depressão de grandes 

dimensões, fundo plano (único elemento presente em todas as definições), encostas 

íngremes com declividade nitidamente acentuada a partir do piso, escoamento cárstico, 

drenagem subárea com escoamento no sentido de um sistema subterrâneo, inundações, 

erosão diferencial e controle tectônico. 

 Ainda, segundo Gams (1978, p. 172), 
A consequência geomorfológica desse piso são as seguintes: erosão 
diferencial e/ou corrosão e desnudação de sedimentos impermeáveis, 
corrosão marginal se os sedimentos do fundo são impermeáveis, corrosão 
marginal e em subsolo se eles são semipermeáveis e corrosão subaluvial 
abaixo de espessos solos coluviais na base dos declives que limitam a 
forma. Esses processos podem ser chamados de processos de polje. Eles 
acrescentam à corrosão geral do subsolo no ambiente cárstico um 
rebaixamento e alargamento do fundo e da bacia de drenagem do polje. 
Para o aprofundamento por corrosão subaluvial (GAMS, 1965) e/ou por 
erosão seletiva poder ocorrer, resultando no alargamento da forma, é 
necessária a atuação da corrosão marginal e corrosão subaluvial abaixo de 
espessos solos coluviais na base das escarpas que limitam a forma.7 

 Fica assim evidente a preocupação do autor com os processos genéticos 

responsáveis pela evolução morfológica dos poljes e a importância desses no conjunto de 

critérios necessários para o estabelecimento de uma definição mais precisa. Por 

conseguinte, o critério dimensões torna-se questionável. Baseado nessas interpretações, 

Gams (1978) analisou alguns aspectos morfométricos e sedimentares de 44 poljes do 

Carste Dinárico, dos quais o maior teve a área de seu piso plano mensurada em 474km2 e, o 

menor em 1,1km2. 

                                                 
7 Tradução do autor, de: “The geomorphological consequence of this floor are selective erosion and/or 
corrosion and denudation of impermeable sediments, marginal corrosion if the bottom sediments are 
impermeable, marginal and subsoil corrosion if they are semi-permeable and subaluvial corrosion 
below thicker coluvial soils at the foot-slope. They add to the overall subsoil corrosion in the 
surrounding karst an additional lowering and widening of the polje bottom and basin. For deepening 
subaluvial corrosion (Gams, 1965) and/or selective erosion must operate, for widening, marginal 
corrosion and subaluvial corrosion below thicker colluvial soils at the footslope is necessary”. 
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 Os principais resultados deste trabalho foram a criação de uma tipologia (FIG. 3.6) e 

a proposição de características básicas para a classificação de uma depressão como um 

polje no Carste Dinárico.  

A seguir, são apresentados os tipos de poljes do Carste Dinárico e suas principais 

características na concepção de Gams (1978): 

1) Polje de contato: formado no contato de rochas permeáveis e impermeáveis, as 

quais direcionam a drenagem alogênica para dentro do polje (no sentido dado por 

Lehmann, 1959 apud Gams, 1978). 

2)  Polje de inundação: tanto os seus limites circundantes, quanto o seu piso 

podem ser constituídos de rochas impermeáveis ou semipermeáveis, as quais 

agem como uma barreira que impede a água subterrânea de surgir em um ponto 

e desaparecer em outro ponto diferente do piso.  

3)  Polje de periferia de contato: as rochas impermeáveis posicionam-se no centro 

do polje, ou próximo dele, e o escoamento ocorre de forma centrífuga em direção 

aos limites dos calcários ou em direção a sumidouros que, também podem 

funcionar como ressurgências (ponores). 

4) Polje de base de elevação topográfica: situado na base de uma montanha que 

foi submetida a condições climáticas pleistocênicas glaciais ou periglaciais, o que 

propiciou a geração de mais alúvio. Esse tipo é frequentemente relacionado à 

ocorrência de delgado estrato permeável aflorante sobre as escarpas ou sobre o 

piso do polje. 

5) Polje de nível piezométrico: (com fundo inundado durante períodos de cheia). O 

nível piezométrico é sustentado por um rio ou mar, os quais distam muitos 

quilômetros do polje. 

 



 

56 

 

 

FIGURA 3.6 - Tipos de polje no Carste Dinárico (Adaptado) 
1) Rocha permeável (calcário);  
2) Rochas impermeáveis e rochas, parcialmente, permeáveis (xisto, 

dolomito, etc.);  
3) Alúvio; 
4) Fluxo hídrico permanente;  
5) Fluxo hídrico periódico.8   

Fonte: Gams, 1978. 

Por fim, Gams (1973a) ainda enumera quatro características mínimas para que uma 

depressão seja classificada como polje no Carste Dinárico, a saber: 

1) piso plano em rocha, o qual pode ser também um terraço rochoso em sedimentos 

inconsolidados, ou aluvionares ou cobertos por fluviosolos, 

2) uma bacia fechada com escarpas marginais acentuadamente íngremes pelo menos 

em um dos lados que a limitam, 

3) drenagem cárstica, 

                                                 
8 Tradução do autor, de: “1) Permeable sediments (limestone). 2) Unpermeable and partially 
permeable sediments (flysch, dolomite, etc). 3) Alluvium. 4) Permanent flow. 5) Periodic flow.”  
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4) se todas as características do polje (uma bacia grande e profunda com escarpas 

íngremes de aclive acentuado em todos os lados, um rio que se torna subterrâneo, 

uso da terra mais intenso em seu piso que nos arredores) estão presentes, então o 

piso plano deve ter pelo menos 400m de largura.9 

  Inicialmente o autor deixa claro que os critérios qualitativos devem preponderar, 

quando da classificação de uma depressão fechada como polje. Apesar disso, depois da 

análise dos poljes do Carste Dinárico, o autor elege uma característica morfométrica como 

critério determinante durante a classificação dos poljes por ele investigados. 

 A determinação de um tamanho mínimo para a classificação de uma depressão 

como polje é arbitrária e pode variar de acordo com a interpretação de cada autor. Jennings 

(1985, p. 131), por exemplo, relata a existência de pequenas depressões fechadas de fundo 

plano no noroeste da Austrália que, na sua interpretação, atendem a todos os requisitos 

para serem classificadas como poljes. O autor ainda menciona que é difícil não chamá-las 

mini-poljes (FIG. 3.7). 

 
FIGURA 3.7 - Depressão com piso plano, elaborada em calcários  

devonianos em Lawford Range, noroeste da Austrália 
Fonte: Jennings, 1985. 

 Na concepção de Ford e Willians (2007), existem características qualitativas 

elementares em todo polje. O desenvolvimento próximo a um nível de base local é um fator 

                                                 
9 Tradução do autor, de: “1) flat floor in rock (wich can be also terraced, Gams 1973 a), in 
unconsolidated sediments, or alleviated or covered by fluvisoils,  
2) a closed basin with a steeply rising marginal slope at least on one side,  
3) karstic drainage,  
4) if all these characteristics of polje (a larger deep closed basin with steep slopes rising sharply on all 
sides, a sinking river, more intensive land use than in the surroundings) are present, then the flat floor 
must be at least 400 m wide”. 
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hidrológico comum a todos os poljes ativos e, eventos subsequentes, como soerguimentos e 

carstificação, podem separar o piso do polje do nível de base local contemporâneo. O baixo 

gradiente hidráulico do nível freático próximo à superfície, o aplainamento fluvial lateral por 

corrosão e os processos deposicionais são mais evidentes em um polje que os processos 

de incisão; daí a origem dos pisos planos em detrimento da formação de vales profundos 

(FORD e WILLIAMS, 2007, p. 362-363). 

 Baseados em critérios qualitativos, Ford e Williams (2007, p. 362-363) consideram 

que a tipologia proposta por Gams (1978) pode ser reduzida a três tipos básicos, a saber: i) 

polje de contato, no qual predomina o controle de atividade fluvial alogênica, ii) polje 

estrutural, em que o arranjo da geologia estrutural irá comandar os processos e iii) polje de 

nível de base, no qual os processos relacionados à oscilação do lençol freático irão dominar 

(FIG. 3.8). 

 
FIGURA 3.8 - Tipos básicos de poljes (Adaptado) 
Fonte: Ford e Williams, 2007.  
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 No Brasil, são extremamente raras as referências a esse tipo de forma. Kohler (1989, 

p.48-49), a partir de interpretações baseadas em critérios morfológicos, morfométricos e 

hidrológicos classificou duas depressões cársticas localizadas no carste da cidade mineira 

de Lagoa Santa como poljes. O autor afirma que as depressões do Fidalgo e do 

Mocambeiro situam-se abaixo da cota altimétrica dos 670m, possuem superfície contínua 

superior a 4km2 e com declividades entre zero e 3 graus, são alimentadas por águas 

cársticas e periodicamente inundadas por águas do aquífero cárstico.  

Rodet (2009, p. 46), baseado nas características das formas e nos materiais 

observados em campo, interpretou uma depressão cárstica localizada na área onde se 

realiza esta pesquisa como um polje. Conforme descreveu Rodet (2009), a classificação 

proposta é amparada pelas seguintes morfologias: fundo plano e três lados limitados por 

falésias de alguns metros de altura, onde foram observadas reentrâncias periféricas. 

Interpretação acerca do funcionamento hidrológico da rede subterrânea ligada à depressão 

também foi tecida nessa oportunidade. Segundo o autor, a rede subterrânea funciona em 

inversac (sumidouro-ressurgência), restituindo as águas introduzidas por claraboias ao nível 

de base local onde se desenvolve o polje. 

Auler (1994), apesar de não apresentar maiores informações sobre critérios 

envolvidos na classificação realizada, informa sobre a existência de um polje situado 

imediatamente a noroeste da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. 

3.2.2 O karren 

A palavra karren (do alemão) ou lapiés (do francês) é usada nas descrições do 

conjunto de formas composto por pequenas depressões, sulcos e formas acanaladas 

localizadas sobre as superfícies rochosas aflorantes nas áreas de relevos cársticos. A 

primeira proposta de classificação do karren foi realizada por Bögli (1960). Nessa 

oportunidade, foram adotados critérios genéticos relacionados à ação climática sobre três 

estágios de exposição da rocha, na qual se desenvolve o karren, a saber: i) afloramento 

rochoso, ii) rocha parcialmente encoberta e iii) rocha totalmente encoberta por solo e densa 

vegetação (FORD e WILLIAMS, 2007). 

Apesar de concordarem que a adoção de critérios genéticos de classificação, a 

unicamente morfológicos, seja preferível, Ford e Williams (2007) afirmam que a gênese dos 

variados tipos de karren ainda não é suficientemente conhecida para suportar a 

classificação proposta por Bögli (1960). A partir de então, Ford e Williams (2007) propõem 

uma classificação morfológica com subdivisões que agregam fatores genéticos, na qual 

reúnem as formas do karren em quatro conjuntos, a saber: i) o das formas planas circulares; 

ii) o das formas lineares controladas por fraturas iii) o das formas lineares controladas pela 
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hidrodinâmica e iv) o das formas poligenéticas. A nomenclatura das formas componentes de 

cada conjunto, quando adequadas, foram as mesmas usadas por Bögli (1960 apud FORD e 

WILLIAMS, 2007). 

Integrar o conjunto de formas, que compõe o karren exposto (campo de karren10) 

(GINÉS, 2009), à dinâmica e à evolução das paisagens, as quais ele integra, foi uma das 

intenções de Grimes (2012), ao investigar as características morfológicas superficiais do 

relevo cárstico do Parque Nacional Judbarra/Gregory na Austrália.  

A partir da interpretação de que as escarpas que limitam o campo de karren 

estudado evoluem por processo de retração, Grimes (2012) demonstrou a relação de tal 

processo com a configuração do campo de karren analisado. Para isso, setorizou o campo 

de karren com o objetivo de demonstrar uma evolução gradacional entre os extremos da 

área envolvida no zoneamento. De acordo com a proposição de Grimes (2012), na zona 

mais jovem desenvolve-se o karren incipiente sobre superfície rochosa recentemente 

exposta e, à medida que o campo de karren afasta-se do limite de retração da escarpa, 

torna-se mais dissecado e profundo, até atingir a zona mais evoluída, caracterizada por um 

relevo ruiniforme com pináculos e blocos isolados (GINÉS, 2009) (FIG. 3.9). 

 

 
FIGURA 3.9 - Diagrama da seção transversal apresentando as quatro zonas do campo de karren 

(Adaptado) 
Fonte: Grimes, 2012. 

No vale do Rio Peruaçu, nos municípios de Januária e Itacarambi, Minas Gerais, 

Campos et al. (1992) analisaram as propriedades petrográficas e composicionais de 

calcários e dolomitos e, associaram-nas aos diferentes tipos de karren presentes na região. 

Com base nos resultados obtidos, esses autores concluíram que a litologia não é o único 

fator responsável pela formação dos diferentes tipos de karren. Campos et al. (1992), ainda 

destacaram a morfologia do relevo, as feições estruturais, as estruturas sedimentares 

                                                 
10 Tradução do autor, de: Karrenfield. 
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primárias e a presença, ou não de cobertura sobre o carste como fatores determinantes na 

diversificação tipológica do karren investigado (CAMPOS et al. 1992). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A escolha dos procedimentos metodológicos pôde ser dividida em duas partes 

principais. Inicialmente os métodos e as técnicas aplicados foram escolhidos de acordo com 

uma investigação de pequena a média escala, e seguiu posteriormente os requisitos 

necessários para uma investigação de escala de detalhe. A primeira escolha foi necessária 

para a construção das interpretações geomorfológicas referentes à RCCP e, a segunda 

atendeu aos trabalhos realizados exclusivamente no Curral de Pedras I. Essas partes foram 

desmembradas, visando ao atendimento dos objetivos específicos desta pesquisa. 

A escolha da área pesquisada foi motivada pela participação do autor no projeto de 

pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG) intitulado Arqueologia nas Planícies e Afluentes do Alto-Médio São Francisco. 

No âmbito desse projeto, no ano de 2008, durante prospecções de sítios arqueológicos no 

Curral de Pedras I, a variedade e a quantidade de formas cársticas per se levantaram uma 

série de questionamentos sobre suas interrelações morfogenéticas. A observação desses 

aspectos em campo consistiu a etapa inicial desta pesquisa. 

Na busca de elementos que pudessem elucidar como, e por quais processos evolui o 

sistema cárstico do Curral de Pedras I, foi necessário ampliar as observações para além de 

seus limites. Atendendo a esse propósito, foi selecionada uma área onde as características 

referentes aos sistemas cársticos fossem semelhantes. Essa seleção foi baseada em 

observações em campo, análises de imagens produzidas por satélites, fotografias aéreas, 

cartas topográficas, mapas geológicos e mapas geomorfológicos. Posteriormente às 

análises e tratamentos dos materiais mencionados foram então estabelecidos os limites da 

RCCP. 

 Depois da delimitação da área, investiu-se na revisão bibliográfica referente às suas 

características fisiográficas e aos temas específicos da pesquisa. Os materiais adquiridos 

nesse momento também subsidiaram a construção de três produtos cartográficos, a saber: 

(i) a carta geomorfológica, (ii) a carta geológica e (iii) a carta do carste do Curral de Pedras I. 

Essas cartas foram fundamentais para a construção das interpretações geomorfológicas de 

média escala e visaram a atender os três objetivos específicos iniciais.  

A análise dos produtos mencionados e sua correlação com o referencial teórico e 

com as observações obtidas em campo possibilitaram realizar as primeiras aproximações 

referentes aos processos morfodinâmicos que atuam na RCCP e suas relações com a 

paisagem cárstica do Curral de Pedras I. 
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 A etapa seguinte consistiu na prospecção e na identificação de setores do carste do 

Curral de Pedras I, que possuíssem formas representativas de possíveis correlações entre o 

modelado cárstico do Curral de Pedras I e os processos envolvidos na evolução da 

paisagem, aventados na etapa anterior. Nessa oportunidade, o setor oeste do Curral de 

Pedras I foi selecionado para os trabalhos de verticalização dos estudos, conforme preveem 

os dois últimos objetivos específicos. 

 A pesquisa foi realizada durante 61 dias de trabalhos em campo, divididos em onze 

campanhas, nas quais foram realizadas atividades necessárias ao atendimento dos 

objetivos da pesquisa. O QUADRO 4.1 apresenta, de forma sucinta, as atividades realizadas 

em cada uma das campanhas. 
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Período Atividades desenvolvidas 

2011, 6 – 8 

/ Jan. 

Descrição e levantamento fotográfico do polje da Lagoinha, quando tomado 

pelo lago formado durante a estação úmida. 

2011, 23 – 

24 / Jun. 

Seleção dos setores do carste do Curral de Pedras I a serem investigados com 

maior nível de detalhe. 

2011, 28 / 

Jul. – 6 / 

Ago. 

Início do levantamento topográfico do polje da Lagoinha e de sua rede de 

condutos subterrâneos. Levantamento topográfico do endocarste e exocarste 

associados à Lapa do Sol. 

2011, 25 – 

27 / Set. 

Levantamento topográfico do polje da Lagoinha e prospecção da rede de 

condutos subterrâneos a ele associado. 

2011, 14 – 

21 / Dez. 

Descrição das características hidrológicas do setor oeste do carste do Curral 

de Pedras I. Realização de medições referentes à geologia estrutural. Coleta 

de amostras de rocha. Início da topografia da gruta da Passagem. Prospecção 

e descrição das formações superficiais da RCCP. Início da compartimentação 

geomorfológica. Medição de parâmetros hidrológicos no lago da depressão da 

Lagoinha. 

2012, 26 – 

29 / Fev. 
Conferência da compartimentação geomorfológica da RCCP. 

2012, 23 – 

25 / Mar. 

Análise dos aspectos morfológicos do setor oeste do carste do Curral de 

Pedras I e de outras áreas da RCCP. 

2012, 21 – 

23 / Mai. 
Conferência da compartimentação geomorfológica da RCCP. 

2012, 14 – 

16 / Jun. 

Conferência da compartimentação geomorfológica da RCCP. Negociação para 

aluguel de casa em Lagoa dos Patos. 

2012, 15 / 

Jul. – 06 / 

Ago. 

Conclusão do levantamento topográfico do endocarste e exocarste associados 

ao polje da Lagoinha, à depressão da Lapa do Sol, à depressão do Mandacaru 

e imediações. Conferência da compartimentação do karren. Realização de 

medições referentes à geologia estrutural. 

2013, 05 – 

04 / Mar. 

Conferências de mapeamentos, de medições morfométricas e realização de 

levantamentos fotográficos complementares. 

QUADRO 4.1 - Descrições sumárias das atividades realizadas durante as campanhas de campo 
 

 A seguir, serão descritos os procedimentos adotados para a aquisição dos produtos 

cartográficos que compuseram o aparato que subsidiou as interpretações construídas para 

esta investigação. 
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4.1 Cartografia geomorfológica 

Inicialmente foram buscados mapeamentos geomorfológicos que atendessem à 

escala de trabalho desta pesquisa, porém o produto com maior nível de detalhes encontrado 

foi o mapa geomorfológico de Montes Claros, produzido na escala 1:500.000, elaborado 

pelo Instituto de Geociências Aplicadas (IGA). Devido à necessidade de maiores detalhes 

para o atendimento dos objetivos pretendidos optou-se pelo mapeamento desse tema na 

escala de 1:45.000. 

 A produção da carta geomorfológica da Região Cárstica dos Currais de Pedras 

baseou-se em uma prévia compartimentação do relevo, produzida por meio de 

fotointerpretação, interpretação de imagens produzidas por satélites, análise das cartas 

topográficas Pirapora (folha SE-23-X-C-I) e Jequitaí (SE-23-X-C-II), e da carta 

geomorfológica de Montes Claros, tudo isso à luz do controle de trabalhos em campo.  

A fotointerpretação foi realizada por meio de pares estereoscópicos compostos pelas 

fotografias aéreas números 12290, 12291, 41997, 41998, 41999 e 42000, escala 1:60.000, 

produzidas pela United States Air Force (USAF), durante o voo AST-10, realizado em 23 de 

junho de 1965, pouco mais de um ano depois do golpe militar deflagrado no mês de abril do 

ano anterior. Com o objetivo de extraírem-se maiores detalhes durante essa etapa, as 

fotografias foram ampliadas para uma escala aproximada de 1:30.000. 

Além das fotografias aéreas foram também utilizadas imagens adquiridas pelos 

satélites Système Pour l’Observation de la Terre (Spot) e GeoEye1 obtidas por meio do 

software Google Earth Pro®. Imagens monocromáticas com 2m de resolução espacial, 

obtidas pelo satélite CB2B, disponibilizadas gratuitamente pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) e imagens GeoEye1 pancromáticas com 50cm de resolução 

espacial, também, foram utilizadas nessa etapa. A partir da interpretação dos materiais 

mencionados, foi possível traçar com precisão os limites dos compartimentos 

geomorfológicos interpretados e todos os segmentos da rede de drenagem da RCCP (FIG. 

4.1) 
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FIGURA 4.1 - Rede de drenagem e limites dos compartimentos geomorfológicos da RCCP traçados 

sobre imagens obtidas por satélites  
Fonte: GeoEye1, 2012; SPOT, 2012. 
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Durante a identificação e o mapeamento dos compartimentos geomorfológicos não 

foi utilizado nenhum recurso automático. Nessa etapa, o software AutoCadMap 2004 foi 

utilizado principalmente como uma ferramenta de desenho e de aquisição de dados 

morfométricos.  

A compartimentação realizada baseou-se principalmente nas diferenças e nas 

semelhanças das morfologias e nos materiais constituintes das formas do relevo e na sua 

distribuição pelos compartimentos altimétricos da paisagem, os quais foram identificados 

depois de uma análise integrada dos mapas hipsométricos, de declividade, do modelo digital 

de elevação e de perfis topográficos. Trabalhos em campo foram realizados para verificar 

essas interpretações. 

Para a produção dos mapas hipsométricos, de declividade, do modelo digital de 

elevação e dos perfis topográficos foi utilizada imagem advinda do projeto Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM). A imagem foi adquirida e processada inicialmente por meio do 

software Global Mapper 11 e, em seguida, pelo software AutoCadMap 2004.  

As informações contidas na legenda da carta geomorfológica foram obtidas a partir 

de descrições em campo associadas a informações extraídas do mapa geomorfológico de 

Montes Claros, escala 1:500.000 elaborado pelo IGA (1977a) durante o projeto RADAR-MG.  

4.2 Cartografia geológica 

 O processo inicial para a produção dessa carta foi idêntico ao da carta 

geomorfológica. Os trabalhos de maior detalhe encontrados foram o mapa geológico de 

Montes Claros (IGA, 1977b), o mapa geológico da folha Pirapora-SE.23-X-C na escala 

1:250.000 (CPRM,1985) e o mapa geológico da folha Belo Horizonte-SE-23 (CPRM, 2004), 

na escala de 1:1.000.000. Perante a necessidade de informações mais detalhadas sobre a 

geologia, partiu-se para a pesquisa de trabalhos que porventura tivessem sido realizados 

próximos à RCCP. 

 O mapeamento geológico produzido para a folha Jequitaí, escala 1:100.000, 

(CPRM/UFMG, 2007) contemplou uma área adjacente ao limite leste da RCCP. A partir 

desse mapeamento, de sua nota explicativa, da interpretação de imagens produzidas por 

satélites e fotografias aéreas, de análises petrográficas e das descrições de afloramentos 

localizados na RCCP, realizadas por Filho et al., (1977), foi possível cartografar a geologia 

da área investigada em uma escala mais apropriada a esta pesquisa (FIG. 4.2). Para esse 

trabalho, foi também utilizado o software AutoCadMap 2004. 
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FIGURA 4.2 - Delimitação inicial das unidades geológicas da RCCP e limites da área adjacente, 

mapeada por CPRM/UFMG (2007) (NP2lj: Formação Lagoa do Jacaré e NP2sh: 
Formação Serra de Santa Helena)  

Fonte: Filho et al., 1977; CPRM/UFMG, 2007; GeoEye1, 2012; SPOT, 2012. 
Nota: As siglas que acompanham os pontos são referentes às descrições dos afloramentos contidas 

em Filho et al. (1977). 

Foram realizados trabalhos em campo para coleta de onze amostras de rochas e 

mapeamento das litologias a elas associadas. O posicionamento geográfico das amostras 

foi obtido com o uso do aparelho de GPS marca Garmin, modelo Map60CSX. Durante a 

pesquisa, adotou-se o datum WGS-84 como referência para o posicionamento de todos os 

elementos mapeados com o uso do aparelho de GPS. 

As análises das amostras coletadas foram realizadas a partir da caracterização 

petrográfica de onze amostras. Para isso, foi produzida uma lâmina delgada de cada. Esse 

procedimento foi realizado no laboratório de laminação do Centro de Pesquisa Manoel 

Teixeira da Costa (CPMTC-IGC-UFMG) e as descrições das lâminas foram realizadas por 

alunos do curso de geologia do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas 

Gerais (IGC-UFMG) integrantes da empresa Minas Júnior Consultoria Mineral. 



 

69 

 

As lâminas foram descritas microscopicamente em laboratórios do IGC-UFMG. 

Durante esse processo, foram identificados seus minerais e descritos seus aspectos 

texturais e estruturais. Foram também produzidas fotomicrografias a nicóis cruzados e 

paralelos de todas as lâminas, por meio de câmera fotográfica digital acoplada a 

microscópio ótico. Descrições macroscópicas das amostras de mão foram realizadas nessa 

etapa. Com esses procedimentos, teve-se a intenção de subsidiar as análises das 

influências dos diferentes litotipos na configuração do relevo da RCCP, no processo de 

carstificação do Curral de Pedras I e também proporcionar um melhor entendimento do 

contexto geológico local. 

A geologia estrutural da RCCP foi analisada, utilizando-se o mapa de lineamentos 

estruturais produzido por Penha (2001), a interpretação de imagens produzidas por satélites 

e fotografias aéreas, a partir das quais foram extraídas as direções azimutais das principais 

feições lineares estruturais da RCCP e do Curral de Pedras I, os quais não possuem tais 

feições representadas no mapeamento de Penha (2001), devido à escala por ele abordada 

em sua pesquisa. 

Os dados referentes à geologia estrutural, obtidos por meio de fotointerpretação, 

foram processados pelo software Stereo32, versão 1.0.3, o que possibilitou a produção de 

diagramas de rosetas, os quais representam a frequência, em intervalo de classes de 10o, 

das principais direções das feições lineares estruturais mapeadas. As direções azimutais 

dos condutos subterrâneos, dos abismos, das fendas e de algumas depressões cársticas 

mapeadas passaram também pelo procedimento mencionado. Com esses trabalhos, teve-

se a intenção de verificar as possíveis influências da estruturação tectônica na organização 

do sistema cárstico investigado. 

4.3 A carta do carste do Curral de Pedras I 

 Depois de vários trabalhos em campo, durante os quais foi armazenado, mental e 

digitalmente, um significativo repertório referente aos conjuntos de formas presentes no 

Curral de Pedras I, a interpretação de imagens produzidas por satélites e fotografias aéreas, 

tornou-se tarefa assaz produtiva e fluente. Dessa maneira, depois do exame conspícuo dos 

produtos de sensores remotos disponíveis, foi possível identificar uma relação entre as 

diferenças de textura existentes na representação da paisagem contida na imagem de alta 

resolução espacial e a dissecação do campo de karren observada em campo. A 

possibilidade da confecção de um produto cartográfico, no qual fossem representadas as 

diferenças referidas, a conta de unidades morfológicas materializou-se, quando o trabalho 

de Grimes (2012) passou a integrar o referencial bibliográfico desta pesquisa. O 

zoneamento realizado por esse autor teve como critérios principais a dissecação e a 



 

70 

 

morfologia do campo de karren. Durante a produção da carta do carste do Curral de Pedras 

I, esses critérios também foram utilizados para a delimitação das unidades morfológicas 

mapeadas. Não foi possível realizar a delimitação precisa das unidades devido ao fato de os 

limites entre elas serem graduais e difusos. Apesar disso, a diferença de rugosidade da 

imagem utilizada tornou os referidos limites identificáveis possibilitando, assim, a 

compartimentação proposta (FIG. 4.3 A). 

 A alta resolução da imagem (50cm) interpretada durante a confecção do produto em 

questão permitiu que outros elementos, tais como abismos e fendas com larguras 

superiores a aproximadamente 1m, fossem representados no mapeamento executado. 

Outros elementos identificados e registrados em campo, como dolinas, sumidouros e 

surgências também foram representados na carta. As dimensões e as formas planimétricas 

das dolinas mapeadas foram representadas com base em estimativas de campo. 

 Ainda com base na interpretação da imagem GeoEye1, foi possível identificar e 

traçar sobre a imagem um total de 1135 feições lineares estruturais presentes nos maciços 

rochosos do Curral de Pedras I. Com o uso do software AutoCadMap 2004 foi realizada a 

medição da direção azimutal de 292 dessas feições. A seleção dessas feições foi realizada 

com a intenção de obter uma maior representatividade possível da estruturação tectônica 

impressa nos carbonatos do Curral de Pedras I. Nesse sentido, foram escolhidas feições 

posicionadas em todos os setores da área, conforme representado na FIG. 4.3 B. O objetivo 

desse procedimento foi o de obter dados que pudessem ser comparados àqueles de mesma 

natureza, extraídos da RCCP como um todo e da rede de condutos subterrâneos do setor 

oeste do Curral de Pedras I. 

 As curvas de nível foram extraídas de imagens provenientes do projeto SRTM por 

meio do software Global Mapper 11, que foram posteriormente trabalhadas pelo software 

AutoCadMap 2004. 
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FIGURA 4.3 – O karren no Curral de 
Pedras I 

A) Compartimentos 
morfológicos delimitados durante a 
confecção da carta do carste do Curral 
de Pedras I;  

B) Feições lineares 
estruturais mapeadas.  
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: Em vermelho, feições que tiveram 
suas direções azimutais mensuradas. 

. 
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4.4 Descrição e topografia do polje da Lagoinha e das demais depressões cársticas 
do setor oeste do Curral de Pedras I 

Dez depressões cársticas de fundo plano sobre cobertura pedológica foram descritas 

e topografadas em detalhe compatível com o grau 4-4-BCD da Union Internationale de 

Spéléologie (UIS) (HÄUSELMANN, 2012). Para este trabalho, foram utilizados bússola e 

clinômetro da marca Suunto, fita métrica de fibra de vidro de 20m da marca Geomaster, e 

medidor a laser modelo DLE 70 da marca Bosch. Foram realizadas análises morfométricas 

com a finalidade de verificar as diferenças e as semelhanças entre elas e a relação da 

orientação de seus eixos maiores com a estruturação tectônica local e regional.  

Para a mensuração da largura das depressões foram considerados os limites das 

paredes rochosas subparalelas que as cercam. Os valores de comprimento foram 

adquiridos com base na distância entre a parede rochosa e uma linha imaginária que liga os 

limites longitudinais das paredes subparalelas que cercam a forma. Apenas no caso do polje 

da Lagoinha, foram utilizados os limites do lago sazonal que se forma em seu piso para a 

aquisição do valor referente ao seu comprimento e consequentemente à sua área. Os 

limites do referido lago foram estabelecidos com base no seu nível, o qual foi mensurado em 

40cm no sexto dia do mês de janeiro do ano de 2011. Conforme representado na FIG. 4.4, 

para minimizar a imprecisão durante as mensurações referidas, foram sempre escolhidas as 

maiores distâncias possíveis para a realização desses procedimentos. 

 

 
 

FIGURA 4.4 - Curral de Pedras I: áreas das depressões cársticas e indicação dos segmentos usados 
para extrair suas dimensões de largura e comprimento  

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: As linhas de contorno mais espessas representam as paredes rochosas. 
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4.5 Descrição e topografia do endocarste no setor oeste do Curral de Pedras I 

A primeira etapa dessa fase da pesquisa consistiu na prospecção e na exploração de 

cavidades naturais que pudessem ser representativas de diferentes fases evolutivas do 

sistema cárstico estudado. As cavidades encontradas foram descritas quanto à sua inserção 

na paisagem, à presença e a características gerais dos seus depósitos clásticos, à 

hidrologia e às fácies litológicas encaixantes. Todas as cavidades foram localizadas com o 

uso de aparelho de GPS e tiveram suas plantas baixas representadas na forma de croquis.  

Foram selecionados dois sistemas de condutos subterrâneos, nos quais foi possível 

identificar formas e depósitos clásticos associados a distintas fases evolutivas do carste 

estudado. Tal distinção refere-se ao comportamento dos fluxos hídricos que atualmente 

controlam a elaboração das feições morfológicas associadas ao sistema cárstico 

investigado. Esse comportamento pode ser dividido em duas fases, a saber: (i) aquela em 

que o escoamento das águas pluviais é livre e (ii) aquela em que o escoamento das águas 

pluviais é lento, conformando assim sistemas submetidos a distintos fluxos energéticos. 

 Os sistemas de condutos subterrâneos selecionados foram topografados com grau 

de precisão 4-4-BCD, segundo o método proposto pela Union Internationale de Spéléologie 

(UIS). 
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5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DA RCCP 

O relevo, quando analisado em uma perspectiva genética morfoestrutural e 

morfotectônica, possibilita a visualização de elementos que condicionam sua evolução nas 

mais variadas escalas possíveis. A interação de suas características litológicas e as 

condições climáticas, às quais foi submetido ao longo de sua evolução também deve 

compor a análise referida. 

 Neste capitulo, inicialmente serão apresentadas as características litológicas e 

estruturais às quais está submetida a morfodinâmica da RCCP. Em seguida, será analisado 

o condicionamento exercido por essas características na configuração da rede de drenagem 

e da morfologia cárstica da área investigada. Por fim, será apresentada e descrita a 

compartimentação geomorfológica da RCCP e tecida uma interpretação sobre como se 

articulam a sua dinâmica geomorfológica atual e a sua morfologia cárstica. 

5.1 Aspectos litoestruturais 

 Os aspectos litológicos da RCCP foram analisados a partir da descrição de onze 

afloramentos realizada por Filho et al. (1977) (FIG. 4.2), do mapeamento geológico da folha 

Jequitaí realizado por Chaves e Benitez (2007) e da descrição macroscópica e microscópica 

de onze amostras de rochas realizada no âmbito desta pesquisa (ANEXO A).  

O exame das características estruturais baseou-se nas análises, nos dados e nas 

interpretações apresentados por Penha (2001), Hercos et al. (2008) e Souza Filho (1995), 

bem como nos dados gerados por este trabalho. 

A carta geológica (APÊNDICE A) confeccionada durante a execução desta pesquisa 

completa o conjunto de dados utilizados durante a análise e a descrição dos aspectos 

litoestruturais da RCCP. 

5.1.1 Aspectos litológicos 

 Na RCCP ocorrem majoritariamente litotipos pelíticos e carbonáticos. Localmente 

ocorrem conglomerados e rochas siliciclásticas (APÊNDICE A). Essas não serão analisadas 

por não constituírem substrato de interesse, na área pesquisada, para as investigações 

pretendidas. Os pelitos são representados por siltitos e argilitos que afloram nos setores 

mais rebaixados da topografia (APÊNDICE A-SEÇÕES GEOLÓGICAS). Filho et al. (1977) 

descreveram afloramentos pelíticos na RCCP e, segundo eles, esses apresentam 

normalmente coloração amarelo-clara, granulometria siltítica com leitos micáceos e leitos 

quartzosos.  
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No leito do Riacho Fundo, abaixo da ponte da estrada intermunicipal que liga Jequitaí 

a Lagoa dos Patos (APÊNDICE A), é possível observar afloramento de argilito de 

granulometria fina (argila a silte) e coloração bege-clara que apresenta laminação planar-

paralela. Esse litotipo é composto majoritariamente por argilominerais (55%) seguido de 

pequenos grãos arredondados a subangulosos de quartzo (20%) e, em menor proporção, 

palhetas de sericita (15%), biotita detríticas orientadas (5%) e minerais opacos (5%) (FIG. 

5.1). A referida orientação denota a presença de metamorfismo incipiente. 

  

 
FIGURA 5.1 – Aspectos dos argilitos 

A) Afloramento de rocha pelítica à margem direita do riacho Fundo;  
B) Aspecto macroscópico de seção polida;  
C) Intercalação de lâminas compostas ora por silte, ora por sericita e 

argilominerais (a linha vermelha tem 3mm).  
Nota: Fotomicrografia a nicóis paralelos. 

 Os litotipos carbonáticos descritos nesta pesquisa foram classificados como 

calcarenitos e calcilutito. Filho et al. (1977) descreveram três afloramentos dos referidos 

litotipos na RCCP, dos quais dois apresentavam leitos argilosos acamados horizontalmente 

A 
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e, o outro, calcário mais puro, compacto e com leitos de calcita branca. Todos apresentavam 

coloração cinza escuro. 

 Os afloramentos das referidas litologias ocorrem a partir dos terços meso-inferiores 

das vertentes e estendem-se até os topos das elevações topográficas (APÊNDICE A-

SEÇÕES GEOLÓGICAS). De maneira geral, os afloramentos posicionados nos 

compartimentos mais baixos apresentam maior ocorrência de intercalações de calcarenitos, 

calcilutitos e pelitos, que tendem a diminuir nos afloramentos situados nos terços meso-

superiores e tornam-se raras nos afloramentos posicionados nos topos (APÊNDICE A- 

SEÇÕES GEOLÓGICAS). 

 Amostra contendo as características mencionadas foi coletada em um afloramento 

situado no terço meso-inferior de vertente do lado noroeste do Curral de Pedras I. A rocha 

apresentou-se estratificada, e continha uma camada carbonática e outra pelítica. Em seção 

delgada na primeira, foi observado o predomínio de grãos de carbonato (97%) angulosos a 

subangulosos de tamanho silte a areia fina e pouco material pelítico (3%), a qual foi 

classificada como calcarenito. Na segunda, foi possível verificar a presença de grãos de 

carbonato (40%) alongados, segundo uma direção preferencial, e o predomínio de 

argilominerais (60%), que foi classificada como calcilutito (FIG. 5.2). 

 

 
FIGURA 5.2 – Aspectos dos calcarenitos com intercalações de argilominerais-calcilutito 

A) Aspecto macroscópico da seção polida. 
Notar a nítida diferença de coloração entre estrato composto majoritariamente por 
argilominerais-calcilutito (superior) e estrato composto por carbonatos-calcarenito 
(inferior).  

B) Aspecto microscópico do contato (linha amarela) entre os estratos mencionados (a 
linha vermelha tem 3mm). 
Nota: Fotomicrografia a nicóis paralelos. 

 
 No terço superior da vertente mencionada foi coletada uma amostra, em afloramento, 

de calcarenito compacto de coloração escura. A rocha possui textura areia fina a média com 

grãos arredondados a subangulosos de carbonato (95%) e quartzo (5%). No mesmo setor 
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topográfico, ocorrem afloramentos onde é possível observar níveis com significativa 

diferença textural. Em uma amostra coletada em um desses afloramentos, a granulometria 

grossa de uma das porções é discernível macroscopicamente e tem tamanho areia 

grossa/grânulo; a porção de finos tem textura silte/argila e possuem respectivamente 95% e 

90% de carbonatos (FIG. 5.3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.3 – Aspectos dos calcarenitos do topo da Formação Lagoa do Jacaré 
A) Afloramento de calcarenito com nível decimétrico de granulometria mais 

fina-calcilutito (onde se apoia a escala); 
B) Aspecto macroscópico da diferença entre os níveis superior (calcarenito) 

e inferior (calcilutito) (escala de 2cm); 
C) Aspecto microscópico da diferença referida (a linha vermelha tem 3mm). 

Nota: Fotomontagem a partir de duas fotos da mesma lâmina; assim, o contato aparente  
entre os dois níveis é artificial. Fotomicrografia a nicóis paralelos. 

Em pontos localizados no topo da elevação topográfica onde está o Curral de Pedras 

I, foram identificados conglomerados (APÊNDICE A) com espessura decimétrica a métrica 
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compostos por clastos bem arredondados a subarredondados centimétricos a decimétricos 

de rochas siliciclásticas (quartzo, arenito?). Aqueles localizados próximos ao centro do topo 

apresentavam matriz areno-argilosa parcialmente laterizada (FIG. 5.4 A), enquanto os 

posicionados na periferia normalmente não apresentavam matriz e dispunham-se de 

maneira dispersa sobre a superfície (FIG. 5.4 B,C,D). Provavelmente, devido ao longo 

tempo de exposição aos processos intempéricos, alguns seixos apresentavam grãos de 

areia quartzosa em relevo devido à remoção da matriz da rocha (FIG. 5.4 D). Perante suas 

características, esses conglomerados são possivelmente o resultado do intemperismo e da 

remobilização de antigos conglomerados da Formação Abaeté11. 

  

 

 

 

                                                 
11 Ver página 33 desta dissertação. 

 
 

 
 

FIGURA 5.4 – Conglomerados-Curral de Pedras I  
A) Afloramento de conglomerado com 

matriz parcialmente laterizada; 
B) Seixos sobre o piso de caverna; 
C) Seixos em superfície;  
D) Seixos em superfície (alguns 

apresentam grãos de areia quartzosa 
em relevo). 

 

C
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5.1.2 Aspectos estruturais 

 No substrato rochoso da RCCP, é notável a presença de estruturas sinsedimentares 

e tectônicas. As primeiras são representadas pela diferença presente nos planos de 

acamamento (FIG. 5.5 A) das sequências sedimentares responsáveis pelo preenchimento 

da Bacia do São Francisco. As estruturas tectônicas manifestam-se na forma de feições 

lineares observáveis tanto em imagens produzidas por satélites, como na escala de 

afloramentos (FIG 5.5 B), as quais provavelmente são herança do evento compressional 

Brasiliano (Neoproterozoico). 

 

   
FIGURA 5.5 - Feições estruturais sinsedimentares e tectônicas na área de estudo 

A) Afloramento apresentando camada de calcarenito (superior) e de calcilutito 
(inferior) com atitude horizontal junto a ponto de exfiltração de águas 
subterrâneas no Curral de Pedras I; 

B) Fratura pronunciada (N-S) à margem esquerda do Riacho Fundo. 

Os estratos com diferentes textura e composição mineralógica dos carbonatos 

descritos são a manifestação das estruturas sinsedimentares presentes nesse litotipo na 

área de estudo (FIG. 5.2, 5.3), as quais se apresentam pouco, ou quase nada deformadas 

(FIG. 5.5), podendo localmente ocorrer exceções. A partir de medições realizadas em 

afloramentos e de dados advindos de mapeamento realizado por Filho et al. (1977), foi 

possível verificar que o acamamento apresenta mergulhos suaves de 5 a 12 graus, com 

A B
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direção geral WNW. Localmente ocorrem mergulhos de 15 a 20 graus orientados ora para 

WSW, ora para ENE. 

A partir de fotointerpretação e de medições realizadas em afloramentos, foi possível 

identificar e medir 203 feições lineares indicativas da presença de possíveis falhas, juntas e 

fraturas. As direções azimutais dessas feições estão representadas no diagrama da FIG. 

5.6. A partir da análise desses dados, foi possível identificar quatro direções preferenciais: 1) 

N-10E, 2) N10-20W, 3) N40-50W e N80-90W, a partir das quais foi percebida a ocorrência 

de duas direções gerais: 1) WNW e 2) NNW.  

Baseado em estudos geofísicos, Penha (2001, p. 86) interpretou a existência de um 

feixe de falhas de gravidade WNW12 no vale do Rio Jequitaí, compreendidas entre o baixo 

Rio Guavinipan, a leste, e o Rio Jatobá, a oeste, o qual deságua à margem esquerda do Rio 

Jequitaí, a menos de quatro quilômetros lineares a jusante da confluência do Riacho Fundo 

e daquele rio. As estruturas NNW foram interpretadas como falhas transcorrentes ou de 

empurrão (PENHA, 2001, p. 86). 

Depois da análise da distribuição espacial dos lineamentos apresentadas na FIG. 

5.6, foi possível verificar que a densidade dessas feições é maior nas porções meridional, 

centro-leste e nordeste da área. 

Hercos et al. (2008) salientam que a magnitude da deformação diminui 

consideravelmente de leste para oeste na região. Essa mudança relaciona-se ao fato de a 

deformação tender a aumentar no sentido da faixa de dobramentos que conforma o limite do 

Cráton na região localmente representado pela Serra das Porteiras (FIG. 2.5). Esse fato é 

um dos motivos de a maior densidade de lineamentos ocorrerem nos setores orientais da 

RCCP. 

A estruturação do substrato que compõe o embasamento sobre o qual se 

depositaram as sequências sedimentares que conformam o Grupo Bambuí, na área 

pesquisada, também exerce influência sobre a organização geoestrutural das rochas que 

compõem essas sequências. Baseados principalmente nessa organização Hercos et al. 

(2008) dividiram a região onde se insere a área investigada em três domínios estruturais 

(FIG 2.5). O trecho do limite dos domínios Central e Ocidental (FIG. 2.5), que atravessa a 

área foco deste trabalho, corresponde à transição entre os setores com diferentes 

densidades de lineamentos (FIG. 5.6). 

                                                 
12 Ver página 36 desta dissertação 
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FIGURA 5.6 - Aspectos estruturais da Região Cárstica dos Currais de Pedras. 

 

Depois da interpretação da seção sísmica realizada na região, Hercos et al. (2008, p. 

202) observaram notável diferença nos padrões de arranjo dos horizontes sísmicos entre as 

porções superior e inferior da seção. A primeira é caracterizada por refletores bem 

marcados, aproximadamente paralelos e contínuos, que se alternam a intervalos sem 

reflexão. Os refletores da porção inferior da seção caracterizam-se por elevações e 

depressões que podem ser interpretados como horsts e grabens e representarem altos e 

baixos do embasamento cristalino respectivamente (HERCOS et al., 2008).  

No Domínio Central, essa estruturação traduz-se no elevado ângulo de mergulho, 

para oeste, das sequências sedimentares posicionadas próximas ao contato com o 
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embasamento cristalino. No Domínio Ocidental, Hercos et al. (2008) interpretaram a 

presença de falhas de baixo ângulo, com 30o a 40o de mergulho para leste. 

5.2 Rede de drenagem: controle morfotectônico, morfoestrutural e litológico 

 Antes de tratar do tema, propriamente dito, desta parte do capítulo, faz-se necessária 

a apresentação sucinta de alguns dos principais conceitos que têm fundamentado parte dos 

estudos geomorfológicos que se propõem analisar o relevo a partir das características da 

rede de drenagem. São eles os conceitos de ‘neotectônica’, ‘morfotectônica’ e 

‘morfoestrutura’.  

Segundo Saadi (1991), o termo ‘neotectônica’ foi usado pela primeira vez por 

Obruchev (1948) como referência a movimentos da crosta terrestre ocorridos durante o 

Terciário Superior e o Quaternário. Em 1978, a International Quaternary Association 

(INQUA) adota como definição de ‘neotectônica’ “quaisquer movimento ou deformação do 

nível geodésico de referência, seus mecanismos, sua origem geológica, independentemente 

de sua idade”. Devido a controversas relativas ao estabelecimento de um marco cronológico 

para o início do período neotectônico, a NC/INQUA (1978) sugere a impossibilidade de 

aplicação de limites temporais e admite que possam ser considerados neotectônicos, desde 

aqueles movimentos instantâneos até aqueles de idade superior a 10Ma (SAADI, 1991). 

 O relevo, quando esculturado sobre arcabouço litoestrutural tectonicamente ativo 

terá em sua morfologia evidências dessa situação. Nesse caso, é cabível a assertiva de que 

tal relevo tem a elaboração de suas formas controladas por um regime morfotectônico. 

Porém, quando a atividade tectônica não é explícita e, ainda assim as formas refletirem a 

organização estrutural do substrato pode-se dizer que determinada paisagem evolui sobre 

controle morfoestrutural (SAADI, 1991). 

 Evidências do controle morfoestrutural e morfotectônico na organização e nas 

características da rede de drenagem da RCCP podem ser encontradas, quando analisadas 

as FIG. 5.6 e 5.7, em consonância com dados e interpretações de Penha (2001) e Hercos et 

al. (2008). 

 Os principais cursos d’água que drenam a RCCP são o Riacho Fundo e um afluente 

de sua margem direita, o Rio das Pedras (FIG. 5.7). O primeiro tem 88,2km de extensão, 

dos quais 15,5km de seu terço de jusante cortam a área pesquisada. Esse trecho flui no 

sentido geral W, sendo que, em seu terço de jusante, ocorre mudança nessa direção para 

SW. O Rio das Pedras possui 24,8km de extensão, sendo que apenas sua metade de 

jusante, que possui uma extensão de 14,7km, drena a RCCP. Os dois terços de montante 

desse trecho fluem no sentido geral SW, enquanto seu terço de jusante flui no sentido geral 
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S (FIG. 5.5). Ambos os trechos têm como substrato rochas pelíticas da Formação Serra de 

Santa Helena (FIG. 5.7, APÊNDICE A). 

 O trecho do Riacho Fundo mencionado possui alguns segmentos meandrantes e 

outros retilíneos. Em um segmento desse curso d’água, é possível identificar o abandono do 

antigo padrão meandrante para o atual padrão levemente sinuoso a retilíneo. Quando 

meandrante, o segmento possuía 1360m e atualmente possui 650m (FIG. 5.7, detalhe). 

 Provavelmente os referidos desvios nos cursos do Rio das Pedras e do Riacho 

Fundo, assim como a mudança no padrão de drenagem descrita, estão relacionados à 

subsidência e ao basculamento de blocos referidos por Penha (2001) e Hercos et al. (2008).  

O basculamento para W, aventado para o bloco onde está o Curral de Pedras I (FIG. 

2.8), pode ter envolvido áreas da margem direita do terço de jusante do Rio das Pedras e 

condicionado a mudança de direção do seu curso, segundo os lineamentos estruturais que 

limitam o bloco nessa área. A presença de um ângulo de 90o, no ponto em que o curso tem 

sua direção modificada, sugere a ocorrência de captura fluvial (FENNEMAN, 1938). O 

mesmo movimento pode ter elevado o gradiente hidráulico do segmento, outrora 

meandrante do Riacho Fundo, adicionando ao fluxo uma quantidade de energia capaz de 

desencadear o início dos processos erosivos responsáveis pela retificação do segmento 

fluvial (FIG. 5.7, detalhe). 

O caudal do segmento retificado é nitidamente mais lento que o do segmento que o 

sucede a jusante. Nesse, há uma corredeira que conforma um ambiente de alta energia 

(FIG. 5.8 B). A sucessão de um ambiente de baixa energia para outro de alta energia é mais 

uma evidência de controle morfotectônico na área pesquisada. 

Os cursos d’água sazonais e os sulcos que dão origem aos canais presentes nos 

compartimentos com declividade superior a 35o das vertentes (APÊNDICE B, 

CARTOGRAMA DECLIVIDADE), completam os elementos que compõem a rede de 

drenagem superficial da RCCP. Esses canais orientam-se, segundo direção geral NNW-

SSE raramente ultrapassam os 800m de extensão e organizam-se de forma paralela entre 

si, o que é um indicativo forte de controle estrutural. Seus compartimentos de montante 

conformam parte das cabeceiras de drenagem do Riacho Fundo e do Rio das Pedras e 

alinham-se em torno das cotas altimétricas de 660 e 680m (FIG. 5.7). 

 As cabeceiras de drenagem presentes na RCCP estão situadas no domínio dos 

carbonatos com intercalações pelíticas ou próximas ao seu contato com o domínio dos 

carbonatos (FIG. 5.7), onde prevalece a drenagem subterrânea. O desenvolvimento da 

drenagem subterrânea, nesse domínio, é favorecido devido, sobretudo pelos altos teores de 

minerais carbonáticos e pela alta porosidade secundária dos litotipos que o compõem. No 

domínio dos carbonatos com intercalações pelíticas, os elevados terrores de argilominerais 
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presentes nos estratos pelíticos, somados à baixa porosidade secundária do substrato, 

dificultam a infiltração das águas pluviais e favorecem assim o escoamento superficial. 

Possivelmente essas diferenças petrográficas são alguns dos principais motivos que 

impedem que a incisão dos sulcos presentes nas vertentes desse domínio avancem no 

sentido do domínio carbonático. 

 A presença de substrato menos sensível à dissolução sobrejacente a um pacote 

carbonático, ambos apresentando camadas com atitude sub-horizontal, conforma o que 

Civijic (1918) chamou nível de base cárstico (LLOPIS LLADÓ, 1970, p. 201). 

O escoamento superficial no domínio carbonático com intercalações pelíticas tende a 

concentrar-se nos eixos das principais estruturas tectônicas do substrato, conformando os 

caminhos preferenciais para a organização da drenagem (FIG. 5.7). A elevada declividade 

mencionada proporciona a essa drenagem um também elevado gradiente hidráulico, que 

fornece ao fluxo hídrico energia suficiente para ativar sua potencialidade como o agente da 

erosão mecânica, responsável pela incisão da drenagem e consequente recuo de suas 

cabeceiras até o contato com domínio dos carbonatos (FIG. 5.7). No subitem 5.5, serão 

apresentados maiores detalhes referentes aos processos morfodinâmicos envolvidos nesse 

contexto. 
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FIGURA 5.7 - Rede de drenagem, lineamentos estruturais e domínios litológicos da área de estudo 

1) Cursos d’água perenes; 2) Canais de drenagem sazonal; 3) Meandros 
abandonados; 4) Lineamentos estruturais; 5) Domínio pelítico; 6) Domínio 
carbonático com intercalações pelíticas; 7) Domínio carbonático. 



 

86 

 

 
 

   
 

 
FIGURA 5.8 - A partir do mesmo ponto de visada vista para montante (A) e jusante (B) de 

trecho do Riacho Fundo 
Nota: O ponto de visada para a produção dessas fotografias está representado no detalhe 

da FIG. 5.7. 

A 
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5.3 Compartimentação geomorfológica 

 O relevo da RCCP, de forma geral, é caracterizado pela presença de duas 

superfícies erosivas suavizadas posicionadas em compartimentos altimétricos 

compreendidos por volta dos 500 e 540m, e 690 e 740m. A transição entre elas dá-se 

majoritariamente por escarpamentos declivosos com desnível aproximado de 200m. Nas 

porções centro-norte e NW, não é nítida a referida transição e as vertentes apresentam-se 

suavemente inclinadas no sentido SW.  

Em mapeamento geomorfológico realizado no âmbito desta pesquisa, as feições 

mencionadas foram descritas à conta de quatro unidades geomorfológicas distintas, sendo a 

superfície rebaixada representada pela unidade I, as superfícies elevadas representadas 

pelas unidades III e IV e a transição entre elas pela unidade II (APÊNDICE B). Subordinadas 

às unidades I, III e IV foram mapeadas outras três subunidades referenciadas como A, B e 

C. A seguir, serão apresentados detalhes das características morfológicas e morfométricas 

de cada uma das unidades mencionadas e posteriormente será apresentada uma hipótese 

cronológica referente à elaboração do relevo na RCCP. 

 As superfícies elevadas, representadas pelas unidades III e IV, ocorrem sobre 

litotipos carbonáticos neoproterozoicos da Formação Lagoa do Jacaré, ocupam 8% da área 

e possuem declividades inferiores a 10o. A unidade IV é representada pelas áreas de topo 

de duas elevações topográficas residuais localmente chamadas Serra do Quati e Serra 

Boqueirão da Olaria. As superfícies das porções centro-norte e NW, representadas pela 

unidade III, desenvolvem-se sobre os mesmos tipos de rocha, apresentam os mesmos 

valores de declividade e ocupam 16% da área mapeada. A ausência de escarpamentos 

declivosos em parte dos terrenos que conformam a sua transição para a unidade I é o 

motivo que levou ao seu mapeamento individualizado. 

Sobre as unidades III e IV, ocorrem extensos maciços carbonáticos (SUBUNIDADE 

C) sobre e sob os quais se desenvolvem feições típicas de um relevo cárstico, 

representadas por amplos campos de karren, escarpas rochosas de até 40m de altura, 

fendas, dolinas, sumidouros, surgências, cavernas e outras depressões cársticas (FIG. 5.9). 
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FIGURA 5.9 – Algumas das feições cársticas da RCCP 

A) Fendas de aproximadamente 12m de profundidade (Notar a personagem como escala); 
B) Entrada de caverna no Curral de Pedras VI; 
C) Campo de karren no Curral de Pedras I; 
D) Dolina no Curral de Pedras I; 
E) Escarpa rochosa no Curral de Pedras I. 
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Os referidos maciços estão localizados na porção oeste da Serra do Quati e na extremidade 

SW da Serra Boqueirão da Olaria, em intervalo altimétrico compreendido entre 640 e 720m, 

enquanto nas vertentes dos setores centro-norte e NW, ocorrem entre 600 e 680m. Em 

ambos os compartimentos, as morfologias planimétricas dos maciços, quando analisadas 

por meio de imagens produzidas por satélites e fotos aéreas, são semelhantes à de atóis 

(APÊNDICE B). 

A unidade II ocorre sobre carbonatos com intercalações pelíticas da Formação Lagoa 

do Jacaré, e representa a transição morfológica entre as unidades III e IV e a unidade I. 

Suas principais características são os elevados gradiente hidráulico e declividade, e a 

presença de vertentes de perfil majoritariamente retilíneo entalhadas por canais de 

drenagem sazonal de primeira e segunda ordem. Nas porções sul da área, o gradiente 

chega a 200m, e a declividade atinge os 40o em grande parte dessa unidade (APÊNDICE B, 

CARTOGRAMAS DECLIVIDADE E HIPSOMETRIA). Os referidos canais conformam a 

principal feição morfológica dessa unidade. 

As vertentes dessa unidade que fazem contato com os maciços que compõe os 

Currais de Pedras têm, sobre si, depósitos de blocos e cascalhos maiores junto ao contato 

que normalmente dá-se em seus terços superiores e tendem a desaparecer à medida que 

se aproximam de sua base, chegando a desaparecer completamente. 

A unidade I ocorre sobre pelitos da Formação Serra de Santa Helena, ocupa 43% da 

área e possui declividades inferiores a 10o. A ela subordinados, ocorrem depósitos aluviais 

holocênicos (SUBUNIDADE A) e outros possivelmente pleistocênicos (SUBUNIDADE B), os 

quais representam respectivamente 1% e 3% da área mapeada. Os primeiros são 

representados pela planície do Riacho Fundo e o segundo por dois níveis deposicionais 

fluviais antigos, chamados nesta investigação de nível deposicional fluvial superior (NDFS) e 

nível deposicional fluvial inferior (NDFI) (FIG. 5.10). A diferenciação entre eles foi realizada 

com base na correlação existente entre morfologia, composição dos materiais constituintes, 

altimetria e estratigrafia. O grau de arredondamento dos seixos foi determinado com base na 

classificação de Shepard (1967) contida em Suguio (1980, p. 33). 
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FIGURA 5.10 - Bloco diagrama apresentando a litologia, as feições de deposição fluvial e a hidrografia de trecho do vale do Riacho Fundo e 

entorno próximo ao Curral de Pedras I. 
Nota: Apesar de o acamamento estar representado horizontalmente, na realidade, ocorrem mergulhos e dobras suaves. 
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 Os depósitos associados ao NDFS ocorrem em ambas as margens do Riacho 

Fundoe destacam-se na topografia da superfície rebaixada como saliências de 

aproximadamente 25m de altura posicionadas junto às bases das vertentes. Esses 

depósitos também ocorrem na forma de uma elevação pouco pronunciada de 

aproximadamente 15m de altura situada em um trecho do interflúvio entre o Córrego 

Mocambo e o Rio das Pedras (APÊNDICE B). Esses depósitos compreendem o entorno do 

intervalo altimétrico de 510 e 540m, são compostos por seixos de rochas siliciclásticas 

centimétricos a decimétricos, arredondados a subangulosos (FIG. 5.11 B) suportados por 

matriz areno-siltosa ao toque. Em superfície, sua base faz contato com o topo do NDFI (FIG. 

5.11 A) que possivelmente encontra-se embutido naquele, conforme ilustrado na FIG. 5.10. 

Esse contato pode ser verificado, em campo, nos pontos 1 e 2 indicados no APÊNDICE B. 

O NDFI é composto por depósitos compreendidos entre as cotas 510 e 520m que 

também ocorrem em áreas de ambas as margens do Riacho Fundo. Esses depósitos 

conformam áreas de topografia plana (FIG. 5.11 A) situadas junto às margens desse curso 

d’água e também as margens do Rio das Pedras. Sua base assenta-se diretamente sobre 

afloramentos pelíticos da Formação Serra de Santa Helena, sobre os quais se encaixaram 

as atuais calhas do Riacho Fundo e do Rio das Pedras (FIG. 5.12 A e 5.13 A).  

O encaixamento do Rio das Pedras pode ser atestado pela presença de 1,7m de 

rocha pelítica exposta em face vertical de sua margem esquerda (FIG. 5.12). Nesse trecho, 

o rio flui sobre leito rochoso, do qual a referida camada é parte. Sobre essa camada, há um 

nível de 20cm composto por seixos de litotipos siliciclásticos, centimétricos a decimétricos, 

bem arredondados a subarredondados, suportados por matriz areno-siltosa ao toque. O 

restante do pacote tem 1,8m e é constituído por sedimentos de granulometria fina de textura 

semelhante à do nível subjacente (FIG. 5.13).  

Sequência semelhante à descrita pode ser observada em face vertical da margem 

esquerda do Riacho Fundo junto a um ponto logo abaixo da ponte que liga os territórios dos 

municípios de Lagoa dos Patos e Jequitaí (APÊNDICE B). Assim como na situação anterior, 

a base do depósito e o leito do referido curso d’água estão sobre afloramento pelítico. Nesse 

ponto, também é possível observar a exposição de pacote rochoso em face vertical de sua 

margem esquerda que evidencia o encaixamento de sua calha (FIG.5.13 A).  

A sequência estratigráfica do referido depósito está assentada diretamente sobre 

afloramento rochoso e é composta, em sua base, por nível de seixos de rochas 

siliciclásticas centimétricos a decimétricos bem arredondados a subarredondados 

sustentados por matriz areno-siltosa ao toque. O nível superior é caracterizado pela 

diminuição no tamanho e na quantidade dos referidos seixos, mantendo-se as 

características de arredondamento e da matriz (FIG. 5.13 B). No perfil exposto, usado para a 
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descrição desse depósito, a transição entre os referidos níveis apresentava-se difusa, 

impossibilitando a delimitação precisa do contato. 

Ao contrário do NDFS, no NDFI não foi possível identificar, em sua superfície, 

diferenças morfológicas que sustentassem o estabelecimento de seus limites espaciais no 

mapeamento executado. 
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FIGURA 5.11 - Morfologia do contato superficial entre a base do NDFS e o topo do NDFI 
A) Ao centro esquerdo, superfície plana que conforma o topo o NDFI.  

A personagem está posicionada junto ao contato mencionado. A seta 
indica o leito do Riacho Fundo; 

B) Detalhe de nível de seixos situados na base do NDFS. 

A 
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FIGURA 5.12 - NDFI exposto em face vertical da margem esquerda do Rio das Pedras 

A) Em primeiro plano, leito rochoso do Rio das Pedras; em segundo plano, contato entre o NDFI e a camada rochosa subjacente; 
B) Detalhe do referido contato e dos diferentes níveis que compõem o NDFI. 

BA 
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FIGURA 5.13 - NDFI exposto em face vertical da margem esquerda do Riacho Fundo  

A) Em primeiro plano, leito rochoso do Riacho Fundo; em segundo plano, contato entre o NDFI e camada rochosa 
subjacente; 

B) Detalhe do referido contato (notar a presença de pelitos de coloração clara, aflorando junto ao piso do caminho) e do nível 
superior. 

A B
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5.4 Processos morfodinâmicos na RCCP 

Os processos morfodinâmicos são entendidos neste trabalho como “as 

transformações evidenciadas no relevo, considerando a intensidade e frequência dos 

mecanismos morfogenéticos no momento atual ou subatual” (CASSETI, 2005). 

Na RCCP, foram identificados dois sistemas cársticos distintos, a saber: i) aquele 

ligado ao nível de base e (ii) aquele separado do nível de base por escarpamentos 

(APÊNDICE B). Essas diferentes situações exercem controles diferenciados sobre a 

dinâmica dos processos responsáveis pela elaboração das formas presentes em cada um 

dos sistemas, sobretudo no que se refere à hidrodinâmica. Ademais, o sistema desconexo 

do nível de base pode conter evidências do seu funcionamento pretérito principalmente 

daqueles períodos pré-incisão dos vales do Riacho Fundo e do Rio das Pedras. Essas 

evidências podem ser verificadas, dentre outras maneiras, nos diferentes padrões 

planimétricos e morfológicos da rede de condutos subterrâneos. 

No mês de dezembro de 2011, foi realizado trabalho em campo com a finalidade de 

observar o funcionamento dos referidos sistemas hidrológicos. Nos Currais de Pedras I e IV, 

foram prospectadas cavernas relacionadas aos sistemas desconexos do nível de base. No 

Curral de Pedras VI e em áreas do entorno da RCCP, foram prospectadas cavernas 

relacionadas aos sistemas ligados ao nível de base. As observações realizadas nessa 

oportunidade, aliadas a análises de material cartográfico produzido durante a pesquisa, 

possibilitaram a identificação de possível relação entre a morfologia planimétrica das 

cavernas, suas inserções nos compartimentos geomorfológicos mapeados e tipo de recarga 

hídrica a que cada uma está submetida. A seguir, serão descritos os resultados das 

referidas observações e análises.  

 Os Currais de Pedras I, II, III e IV são compostos por maciços calcários situados 

sobre as elevações topográficas residuais componentes da unidade IV. A recarga hídrica de 

seus sistemas cársticos é realizada somente por águas pluviais. Os Currais de Pedras V e 

VI, por sua vez, são compostos por maciços calcários situados sobre vertentes com 

mergulho suave de direção SW, que conformam a unidade IV (APÊNDICE B). Nesse caso, 

a recarga hídrica, além de ser realizada por precipitação, conta também com fluxos 

advindos do domínio das rochas siliciclásticas da Formação Três Marias. A Gruta do Urubu 

Rei, caverna situada a 8km ao norte da área pesquisada, também tem seu sistema 

hidrológico controlado por esse tipo de recarga hídrica (FIG. 5.14). 
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FIGURA 5.14 - Cavernas sob o controle dos distintos sistemas de desnudação cárstica e geologia 

regional13 
 

Os diferentes tipos de recarga descritos configuram sistemas de desnudação cárstica 

autogênico e misto respectivamente. O sistema autogênico é caracterizado, sobretudo pela 

recarga hídrica realizada apenas por meio da infiltração em rochas carbonáticas (recarga 

autogênica), como ocorre nos sistemas cársticos dos Currais de Pedras I, II, III e IV. Em um 

sistema misto, há a adição de recarga (FORD e WILLIAMS, 2007, p. 78) proveniente da 

infiltração sobre rochas não carbonáticas (recarga alogênica), como ocorre nos Currais de 
                                                 
13 As rochas carbonáticas onde se encaixam a caverna do Urubu Rei e as outras três, situadas logo 
ao norte do limite da área investigada, não aparecem no mapeamento devido à sua reduzida área de 
ocorrência. 
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Pedras V e VI e também nas cavernas localizadas fora da área foco desta pesquisa (FIG. 

5.14).  

Os fluxos hídricos provenientes de recarga alogênica, quando atingem áreas de 

carste carbonático, adicionam ao sistema quantidade de energia capaz de potencializar a 

ação dos processos de desnudação química e mecânica. No carste das montanhas 

Pikikiruna (Nova Zelândia), Williams e Dowling (1979) verificaram que a recarga alogênica 

era responsável por um aumento de mais de 20% na carga dissolvida (FORD e WILLIAMS, 

2007, p. 78).  

Na RCCP e entorno, foram visitadas e mapeadas cavernas encaixadas em 

carbonatos sob o controle de ambos os sistemas de recarga referidos. A diferença em seus 

padrões planimétricos é notável. Aquelas condicionadas ao sistema de recarga autogênica 

(FIG. 5.15 A, B) exibem majoritariamente padrão planimétrico em rede14, enquanto as 

condicionadas ao sistema de recarga misto exibem padrão planimétrico ramificado 

rudimentar15 (FIG 5.15 C). 

 

 
FIGURA 5.15 - Planta de cavernas da RCCP e entorno 

A) Lagoinha; 
B) Lapa do Sol; 
C) Gruta do Urubu Rei. 

Nota: Planta da Gruta do Urubu Rei cedida pelo Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas 
(adaptado). As setas indicam as principais entradas das cavernas. 

                                                 
14 Compatível com o padrão network descrito por Palmer (2009). 
15 Compatível com o padrão rudimentary branchworks descrito por Palmer (2009). 

A) 

B) 

C) 
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Os compartimentos elevados das escarpas que separam o sistema de desnudação 

cárstica autogênico do nível de base da RCCP representam a transição entre um sistema 

em que predomina o fluxo por infiltração sobre calcarenitos para outro, onde passa a 

dominar o fluxo superficial sobre calcarenitos com intercalações pelíticas.  

Na primeira situação, o escoamento é controlado principalmente pela direção e pela 

declividade da rede de condutos subterrâneos que, por sua vez, têm o seu desenvolvimento 

condicionado pelo padrão de fraturas e pela atitude do acamamento do substrato 

respectivamente. Com base em observações em campo, medições realizadas em 

afloramentos durante esta pesquisa, e em dados contidos em Filho et al. (1977), pode ser 

representada de forma esquemática (FIG. 5.10), a disposição sub-horizontal do 

acamamento do substrato rochoso e da rede de condutos subterrâneos. 

Assim como o escoamento controlado, sobretudo pela disposição mencionada, o 

fluxo hídrico proveniente do raro escoamento superficial desse sistema, no geral, possui 

baixo potencial energético. Isso se deve principalmente ao fato de os valores médios de 

declividade e do gradiente hidráulico serem inferiores a 10o e 30m respectivamente, 

conformando assim um desnível médio de 17cm por cada metro linear horizontal. A resposta 

geomorfológica a esse cenário será a predominância dos processos morfogenéticos 

comandados pela dissolução no domínio dos calcarenitos. 

No sistema em que há o predomínio do fluxo superficial, os eixos das principais 

feições lineares estruturais encarregam-se de concentrar e orientar tal fluxo (FIG 5.7) que 

recebe considerável adição energética proveniente do gradiente hidráulico de 200m e 

declividade de 35o, o que corresponde a uma média de 1,4m de desnível por cada metro 

linear horizontal. Esse cenário configura-se como um sistema de alto potencial para a 

erosão mecânica, no qual dominará morfogênese materializada na incisão dos canais de 

drenagem temporária16 que compõem a unidade II (APÊNDICE B e FIG. 5.9).  

Por processos de erosão remontante, como mencionado, a incisão avança até o 

contato entre o domínio dos carbonatos e o domínio dos carbonatos com intercalações 

pelíticas (FIG. 5.7). A partir de então, os processos de dissolução preponderantes no 

domínio carbonático são adicionados aos demais processos erosivos atuantes na zona de 

contato referida. Ademais, a transição abrupta da declividade entre as unidades IV e II (10º 

para 35º, em média) (APÊNDICE B) ocorre próxima ao contato mencionado. Essa somatória 

de fatores, dentre outros, torna essas áreas um dos ambientes menos equilibrados no que 

tange ao desenvolvimento dos processos morfodinâmicos. Alguns possíveis resultados 

                                                 
16 Durante as campanhas em campo no Curral de Pedras I, foi possível verificar que ali os cursos 
d’água, que possuem nascentes localizadas próximas ao contato entre os carbonatos mais puros e 
os menos puros, vertem as águas pluviais apenas por poucos dias após os episódios de chuva.    
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dessa conjunção foram identificados nos diferentes compartimentos morfológicos que 

compõem os campos de karren do Curral de Pedras I e em áreas onde exfiltram as suas 

águas subterrâneas. 

5.5.1 Evidências do controle dos processos morfodinâmicos da RCCP no Curral de 
Pedras I: os campos de karren e a exfiltração das águas subterrâneas 

A nomenclatura aplicada às formas que compõem o karren é extensa e complexa. 

Por esse motivo, Grimes (2012), à luz de proposta elaborada por Ginés (2005), ao realizar a 

compartimentação de um campo de karren australiano com características similares às do 

Curral de Pedras I, propôs a divisão de suas formas em quatro conjuntos, os quais foram 

diferenciados com base em critérios morfométricos. Na divisão proposta, as feições 

identificáveis apenas em escala microscópica foram agrupadas sob o termo (i) nanokarren e 

possuem dimensões milimétricas. Os pequenos sulcos e as depressões centimétricos foram 

denominados (ii) microkarren. O nome (iii) mesokarren foi empregado para designar aquelas 

formas com dimensões métricas. Em contrapartida, as feições com dimensões que variam 

entre 10-100m foram agrupadas sob o termo (iv) megakarren (GRIMES, 2012, p. 19). 

Os campos de karren do Curral de Pedras I desenvolvem-se sobre os carbonatos do 

topo da Formação Lagoa do Jacaré e dispõem-se na topografia sobre maciços situados em 

dois patamares, que circundam a elevação topográfica entre as cotas 640m e 690m e 700m 

e 720m. Os maciços situados no patamar inferior têm sua continuidade espacial seccionada 

perpendicularmente por quatro faixas de cobertura pedológica, e sua largura varia entre 

730m e 60m. As faixas mencionadas individualizam naturalmente quatro maciços chamados 

nesta pesquisa de maciço norte, maciço sul, maciço leste e maciço oeste, sendo esse, parte 

do setor oeste, várias vezes, mencionada neste trabalho. O maciço localizado junto ao 

patamar superior foi chamado maciço central, é contínuo, tem largura que varia entre 240m 

e 70m e, nas porções próximas ao seu centro planimétrico, possui áreas de morfologia 

poligonal com delgada cobertura pedológica, as quais foram chamadas por Rodet et al. 

(2010) superfícies endorreicas. 

Com base na interpretação de imagens produzidas por satélites, em fotografias 

aéreas e nos trabalhos em campo, o karren mencionado pôde ser compartimentado em 

quatro unidades (FIG. 5.16) relacionadas a diferentes estágios de dissecação da rocha. 

Sobre as áreas recentemente exumadas dos afloramentos, desenvolvem-se formas 

incipientes do karren e, naquelas mais afastadas da cobertura pedológica, as formas 

encontram-se em processo de desintegração. Entre os dois extremos, é notável a transição 

gradual na intensidade da dissecação.  
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FIGURA 5.16 – 
Carta do Carste do 
Curral de Pedras I. 
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As diferenças morfológicas e morfométricas gerais entre as feições que compõem o 

campo de karren o Curral de Pedras I constituíram-se no principal critério utilizado durante a 

compartimentação proposta neste trabalho. Por esse motivo, durante a descrição das 

unidades mapeadas, foram adotados os mesmos termos sugeridos por Guinés (2005). 

As formas menos proeminentes foram agrupadas na unidade I. Essa unidade 

caracteriza-se por reduzida distribuição areal e compreende apenas 4% dos 1,29km2 de 

todo o campo de karren. Essas formas ocorrem sobre superfícies rochosas sub-horizontais 

recentemente expostas (FIG. 5.17 A) e estão restritas a uma estreita faixa situada junto ao 

contato entre os maciços e a cobertura pedológica (FIG. 5.16). Sua largura pode variar de 

alguns poucos metros até 50m. Sobre as superfícies mencionadas, podem ser identificadas 

reentrâncias e saliências milimétricas a centimétricas, que conformam assim típicas formas 

do microkarren. 

Quando a distância horizontal entre o maciço e o seu contato com a cobertura 

pedológica torna-se decamétrica, é perceptível o aumento progressivo das dimensões 

horizontais e verticais das formas do karren. Essa transição coincide com o início da 

unidade II que, por sua vez, toma 22% da superfície do campo de karren. Sua área de 

ocorrência dispõe-se espacialmente na forma de uma faixa irregular, com largura entre 10m 

e 120m relativamente paralela à faixa que conforma a área da unidade I. A maior porção do 

karren situado no patamar superior (700m-720m) também compõe a unidade em questão. 

A unidade II é caracterizada pelo início da ocorrência de fendas de dimensões métricas, 

pela presença de sulcos retilíneos com profundidade e extensão centimétrica e métrica 

respectivamente (rillenkarren) (FIG. 5.17 B) e pela presença de depressões de fundo plano 

com profundidade, largura e comprimento centimétricos a decimétricos (kamenitzas). Devido 

a essas características, compõem o conjunto de formas pertencentes ao mesokarren. As 

fendas mais profundas dessa unidade dão acesso à rede de condutos subterrâneos, 

funcionando assim como os principais pontos de recarga autogênica do aquífero cárstico 

nessa unidade. 

A transição para a unidade III é gradual, dá-se no sentido da ruptura do declive e 

caracteriza-se principalmente pelo aumento das dimensões verticais e horizontais das 

fendas (FIG. 5.17 C) das kamenitzas e dos sulcos que conformam o rillenkarren. Essa 

unidade ocupa 26% do karren mapeado e, salvas três porções menores de seu todo, que 

ocorrem de forma isolada no setor norte, e outra situada próxima ao centro planimétrico da 

área mapeada, a maior parte de sua área possui disposição espacial semelhante à da 

unidade II. 

A intensa dissecação do karren na unidade III é notável principalmente pela presença 

de fendas e abismos com até 15m de profundidade, alguns dos quais chegam a atingir até 
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10m de largura por 115m de comprimento. Tais características permitem classificá-los como 

pertencentes ao conjunto das formas que compõem o megakarren. Essas formas possuem 

a mesma função hidrológica que a das fendas da unidade II e podem guardar evidências 

morfológicas do funcionamento hidrológico preterido do carste do Curral de Pedras I, tais 

quais algumas seções de condutos truncados pela elaboração da morfologia atual. 

Prospectar os setores de transição entre as unidades III e IV é tarefa assaz 

arriscada. Os ângulos agudos formados nas cristas situadas entre as paredes subverticais 

do karren, nesses setores, chegam a atingir valores inferiores a 15o o que, aliado ao 

serrilhado conformado pelo perfil exposto dos sulcos do rillenkarren, podem produzir 

profundas incisões sobre uma matéria menos dura que a rocha que, porventura venha a 

percutir com certa velocidade nessas tenazes lâminas... 

A unidade IV conforma os setores do karren mais próximos da ruptura do declive 

onde é notável a desintegração dos maciços calcários (FIG. 5.17 D). Nessa unidade, junto 

às bases das paredes rochosas verticais, que conformam parte dos maciços rochosos, 

ocorrem depósitos de blocos e matacões centimétricos a métricos. Esses depósitos tendem 

a tornarem-se menos espessos, quanto mais distantes localizam-se de suas áreas fonte. 

Essas feições ocupam a maior porção da área do campo de karren do Curral de Pedras I, 

perfazendo um total de 48% da área mapeada. Por ser a unidade mais próxima da ruptura 

do declive evolui sob o controle do ambiente morfodinâmico menos equilibrado da RCCP.  

A desintegração dos maciços sucedida do karren gradualmente, menos dissecado, 

que ocorre no sentido do topo da elevação topográfica, sugere que a evolução das escarpas 

que compõem a unidade geomorfológica II dá-se também por recuo erosivo.  

Outras evidências do controle exercido pelo ambiente morfodinâmico pouco 

equilibrado foram verificadas na área de uma das cabeceiras de drenagem por onde 

exfiltram parte das águas subterrâneas do Curral de Pedras I. 

 Durante um episódio de chuva, foi possível observar a exfiltração de águas cársticas 

por fluxo turbulento em alguns pontos de uma das cabeceiras mencionadas (FIG. 5.18), 

sendo que, em alguns desses pontos, jaziam blocos abatidos, cujos negativos de 

desagregações do maciço estavam nitidamente identificáveis (FIG 5.5 A, 5.18). Na 

concepção de Llopis Lladó (1970), pontos por onde exfiltram águas cársticas autóctones 

devem ser chamados exurgências; ainda assim o autor admitiu a aplicação do termo 

surgência como sinônimo para o termo, o qual foi por ele eleito como mais cabível ao 

contexto do carste em calcários. 
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FIGURA 5.17 - Campos de karren do Curral de Pedras I 

A) Superfície rochosa, recentemente, exumada na unidade I; 
B) Sulcos do rillenkarren e fendas recorrentes na unidade II; 
C) Fendas profundas na unidade III. 

A B 

DC 

Foto: Augusto Auler Foto: Joël Rodet 
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FIGURA 5.18 - Exfiltração de águas cársticas em surgências cársticas do Curral de Pedras I 

Depois de uma análise do cenário observado, foi possível constatar que tal 

desagregação alterou a forma pela qual era estabelecido o contato entre a rede de condutos 

subterrâneos e a superfície subaérea naquele ponto. Possivelmente durante os processos 

relacionados ao abatimento do bloco, ocorreu um aumento da vazão das águas 

subterrâneas drenadas por aqueles condutos durante os episódios de precipitação, uma vez 

que, quando ainda era parte do maciço, o bloco funcionava como uma barreira ao fluxo, e 

podia chegar até a impedir que o fluxo exfiltrasse por aquele ponto. Há ainda a possibilidade 

de a mudança de posição da massa rochosa ter provocado uma mudança no nível de base 

cárstico local. Isso desencadearia uma sucessão de reajustes morfodinâmicos na rede de 

condutos situada a montante do ponto de mudança que poderia até atingir a dinâmica pela 

quais as águas são introduzidas nos sistemas subterrâneos.  

Nos capítulos seguintes, parte do carste do setor oeste do Curral de Pedras I será 

descrito e analisado à luz da interpretação apresentada. Serão demonstradas evidências de 

uma série de reajustes morfológicos relacionados aos diferentes momentos morfodinâmicos 

pelos quais passou o sistema investigado. 
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6 O SETOR OESTE DO CURRAL DE PEDRAS I 

Define-se o setor oeste do Curral de Pedras I, para este trabalho, como toda a área 

do maciço oeste e as superfícies adjacentes que possuam feições cársticas (FIG. 5.16). 

Nessas áreas, foram identificadas variadas e distintas formas superficiais e subterrâneas 

relacionadas aos sistemas de introdução, armazenamento temporário e restituição das 

águas pluviais. Foram também identificadas formas endocársticas e exocársticas relictas, 

testemunhos da ação de processos morfodinâmicos pretéritos. 

A seguir, essas formas serão descritas para que, no capítulo seguinte, possa ser 

apresentada uma interpretação sobre como atuam os processos morfodinâmicos atuais na 

elaboração das formas e do modelado cárstico de parte do setor oeste do Curral de Pedras 

I. 

6.1 As formas de absorção 

  Segundo Llopis Lladó (1970), o estudo do carste deve começar com o conhecimento 

da morfologia cárstica que, nas rochas calcárias, é elaborada, sobretudo a partir da 

passagem dos fluxos superficiais para o meio subterrâneo. As formas especificamente 

elaboradas nesse contexto são conhecidas como formas de introdução (input landforms) 

(RODET, 1981; FORD e WILLIAMS, 2007) ou formas de absorção (LLOPIS LLADÓ, 1970). 

Optou-se por trabalhar com vocábulo ‘absorção’ por ser seu significado17, na língua 

portuguesa, mais diretamente aplicável ao contexto do carste. 

 Llopis Lladó (1970) classificou as formas de absorção em dois tipos distintos, a 

saber: (i) formas fechadas18, nas quais a absorção ocorre lentamente e (ii) formas abertas19, 

pelas quais a água pode penetrar livremente no maciço. Desse modo, o volume de água 

que cada uma dessas formas pode absorver constitui a diferença fundamental entre elas. 

Para tal classificação, Llopis Lladó (1970, p. 77) tomou como base um relevo cárstico 

desenvolvido em calcários horizontalizados, atravessados por sistemas de fendas e 

sobrejacente à camada rochosa impermeável composta por margas e argilas. Quando essa 

situação está associada a regiões de relevo tabular, o autor a classifica como típica de um 

Carste de Mesa. 

Segundo Llopis Lladó (1970), o Carste de Mesa  

                                                 
17 Absorção: “s. f. Ação de absorver; penetração de uma substância nos interstícios do corpo da 
outra” (BUENO, 1965). 
18 Tradução do autor, de “Formas cerradas”. 
19 Tradução do autor, de “Formas abiertas”. 



 

107 

 

[...] ocorre nas regiões tabulares elaboradas sobre calcários sustentados por 
uma camada impermeável margosa ou pelítica suspensa acima dos 
talvegues epígeos. São, pois, antes de tudo, carstes suspendidos.... Nos 
Carstes de Mesa, os estratos são horizontais e a mesa calcária está cortada 
por quatro sistemas tectônicos (longitudinal, transversal e dois em aspa). A 
circulação será essencialmente vertical e descendente, a qual se dará 
essencialmente ao longo das diáclases, cujos planos verticais ou 
subverticais resultaram em formas de condução verticalmente alargadas. As 
amplas e espaçosas cavernas não ocorreram nesse tipo de carste; ao 
contrário, dominaram as formas altas e estreitas e a topografia geral será 
condicionada pelas diáclases, com modelado fluvial muito claro. Nos 
Carstes de Mesa, de alimentação autóctone, será gerada uma série de 
surgências periféricas acima da camada impermeável, as quais funcionaram 
independentes umas das outras [...].20  
 

Esse contexto, excetuando-se o postulado da presença de um claro modelado fluvial, 

assemelha-se ao conformado pelas características geológicas, morfológicas e 

morfodinâmicas do carste do Curral de Pedras I. 

 As definições das tipologias de formas de absorção, propostas por Llopis Lladó 

(1970), tornam-se confusas, uma vez que admitem a possibilidade de ambas as formas 

serem meios pelos quais a água penetra no maciço. Assim, o fato de serem abertas ou 

fechadas não impede que a referida penetração ocorra. A maneira pela qual a água penetra 

o maciço é o critério definidor dos tipos e, por isso, a terminologia proposta não será 

aplicada neste trabalho. A nomenclatura que se aplica nesta pesquisa tem como critério 

principal a origem dos fluxos responsáveis pela elaboração das formas, ou seja, trata da 

aplicação de conceitos de recarga autóctone e alóctone em escala de detalhe. Assim, 

considera-se, neste trabalho, o papel preponderante dos processos, em detrimento das 

formas como critérios classificatórios. 

No setor oeste do Curral de Pedras I, foram identificados dois conjuntos de formas 

de absorção com morfologia e funcionamento hidrológico distintos. O primeiro é composto 

pelas fraturas, fendas e abismos (FIG. 5.17 B, C). Essas formas funcionam como pontos de 

infiltração direta das águas pluviais para a rede de condutos subterrâneos, ou seja, antes de 

circularem subterraneamente as águas pluviais entram em atrito somente com as 

                                                 
20 Karst de mesa. Tradução do autor, de: Aparece en las regiones tabulares, formadas por calizas 
sostenidas por un muro impermeable margoso o pelítico suspendido por encima de los talwegs 
epígeos. Son, pues, ante todo, Karsts suspendidos.... En los Karsts de mesa, los estratos son 
horizontals y la mesa caliza está cortada por los cuatro sistemas clásticos (longitudinal, transversal y 
dos en aspa). La circulación sera esencialmente vertical y descendente, por lo cual se realizará 
esencialmente a lo largo de las diáclases, cuyos planos verticales o subverticales darán formas de 
conducción alargadas según la vertical. Las amplias y espaciosas cavernas estarán ausentes en este 
Karst; por el contrário, dominarán las formas altas y estrechas y la topografía de conjunto vendrá 
condicionada por las diáclases, con modelado fluvial muy claro. En los Karsts de mesa de 
alimentación autóctona, se generarán una serie de surgencias periféricas por encima del muro 
impermeable, que funcionarán independientemente unas de otras [...]. 
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superfícies dessas formas. Essas feições compõem a porosidade secundária da rocha e, 

devido à maneira pela qual conduzem a água ao meio subterrâneo, foram nomeadas 

Formas de Absorção Unimodal (FAU). 

O segundo conjunto é composto por depressões fechadas sobre cobertura 

sedimentar ou pedológica (FIG. 5.18). Por seus fundos constituírem os pontos mais baixos 

da topografia superficial local do setor oeste, concentram os fluxos superficiais difusos 

advindos das áreas de cobertura pedológica e os direcionam para o meio subterrâneo. Além 

da drenagem superficial, algumas dessas depressões recebem também fluxos provenientes 

do meio subterrâneo, o qual tem origem no escoamento realizado a partir das FAUs. Devido 

ao fato de serem alimentadas por fluxos com diferentes origens, essas formas foram 

chamadas Formas de Absorção Polimodal (FAP). 

A diferença fundamental entre as FAUs e as FAPs consiste na maneira pela qual são 

alimentadas pelos fluxos hídricos. Admitindo-se a possibilidade da aplicação dos conceitos 

de recarga autóctone e alóctone em escala de detalhe, pode-se dizer que as FAUs são 

elaboradas sob o controle do sistema de recarga autóctone, e as FAPs de ambos os 

sistemas, ou seja, do sistema de recarga misto.  

As FAUs são mais bem desenvolvidas sobre a unidade III dos campos de karren, e a 

relação entre as suas dimensões e a sua distribuição espacial, assim como nos outros 

maciços, reafirma o fato de que, no setor oeste, quanto mais próximo da ruptura do declive, 

mais dissecado é o campo de karren. A relação mencionada pode ser verificada na FIG. 

5.16, onde as FAUs situadas na unidade III são nitidamente mais compridas que aquelas 

situadas na unidade II. Essa relação também pôde ser demonstrada numericamente no 

setor oeste, a partir dos resultados obtidos pela mensuração do comprimento e da altura de 

vinte e nove feições componentes do conjunto das FAUs (GRAF. 6.1 e 6.2). 

As curvas ascendentes dos GRAF. 6.1 e 6.2 demostram o aumento gradativo dos 

valores referentes ao comprimento e à altura das FAUs. Durante a realização das medições 

em campo, foi possível identificar uma correlação entre a organização espacial e a 

morfometria do conjunto de formas mencionado. Essa correlação foi percebida a partir da 

constatação de que a ascendência representada nas curvas ocorre no sentido da unidade 

III. 
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GRÁFICOS 6.1 e 6.2 - Altura e comprimento das formas de absorção unimodal 

As FAPs, no setor oeste, ocorrem nas imediações da transição entre as unidades I e 

II e são compostas por depressões fechadas de formato poligonal centimétricas a 

decamétricas. Optou-se por descrevê-las em dois conjuntos, nos quais um agrupa as 

menores depressões, e o outro, as maiores. 

As menores depressões são elaboradas ora sobre cobertura pedológica, ora 

diretamente sobre rocha, possuem largura, comprimento e áreas que variam 

respectivamente entre 0,6x0,4m e 2,7x2m, e 3,9m2 e 0,2m2, e apresentam morfologia 

planimétrica poligonal a circular. Por outro lado, a morfologia em secção é côncava naquelas 

elaboradas sobre cobertura pedológica e subvertical com fundo côncavo nas situadas 

diretamente sobre a rocha. Todas essas depressões funcionam como sumidouros. 

Foram identificadas oito feições com essas características no setor oeste, das quais 

sete concentram-se em área situada a menos de 40m da transição entre as unidades II e III, 

e uma, a mais de 125m. As profundidades daquelas localizadas próximas à transição 

mencionada chegam a até 1,6m, porém a da mais afastada não atinge os 0,3m.  

As maiores depressões integrantes do conjunto das formas de absorção polimodal 

são, talvez, alguns dos elementos mais importantes que compõem o sistema hidrológico do 

carste investigado. Por estarem submetidas a ambos os sistemas de recarga hídrica, as 

FAPs são responsáveis pelo maior volume d’água que irá alimentar o sistema cárstico 

subterrâneo. 

As formas que compõem esse conjunto caracterizam-se, de maneira geral, como 

depressões fechadas de fundo plano limitadas, em pelo menos 3/4 de seu perímetro, por 

paredes rochosas com declividades superiores a 70o. Essas formas possuem morfologia 

poligonal com comprimento e largura que variam entre 68 x 20m e 12 x 7m respectivamente. 

O produto da divisão dos comprimentos pelas larguras varia entre 1,1m e 3,4m. As maiores 

paredes atingem até 6m de altura, e as menores não ultrapassam os 2,5m. A área de seus 

pisos varia entre 702m2 e 47m2 e seus perímetros entre 183m e 38m. A articulação 
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ortogonal dos seus eixos longitudinais e transversais orientam-se no sentido N50-70W e 

N20E respectivamente. 

A TAB. 6.1 apresenta as dimensões das variáveis morfométricas usadas para a 

descrição das maiores FAPs. As dimensões das áreas foram usadas para a ordenação das 

linhas da tabela e os valores de azimute apresentados correspondem à direção dos seus 

eixos longitudinais. 
TABELA 6.1 - Variáveis morfométricas das maiores Formas de Absorção Polimodal 

Nome Área (m2) Comp. (m) Larg. (m) Altur. (m) Perim. (m) Azim. (o)

Lagoinha 702 68 20 6 165 293 

Lapa do Sol 562 48 17 4 130 301 

Entocado 493 49 25 3 183 301 

Mandacaru 486 40 21 6 130 302 

Opacidades 464 47 18 3 159 309 

Armadilha 322 28 24 5 149 308 

Beija-Flor 154 29 9 3 78 295 

Ralo 72 15 10 3 49 300 

Cheiroso 70 16 9 2 49 303 

Cheiro 47 12 7 3 38 306 
 

Caso as FAPs possuíssem dimensões hectométricas a quilométricas todas elas 

poderiam ser classificadas como poljes, sem que isso atiçasse a desconfiança de nenhum 

carstólogo. A morfometria como critério definidor da classificação de uma forma como polje 

é contestável (GAMS, 1978) principalmente quando analisados os processos envolvidos em 

sua elaboração e, quando possível, o seu funcionamento. Com esta pesquisa, não se 

pretende resolver o problema de classificação apresentada, tendo em vista da complexidade 

de tal assunto. Assim, continuar-se-á a fazer referência a tais formas como depressões e, 

quando da necessidade de abordar uma delas especificamente, isso será feito pelo nome 

próprio dado a cada uma, conforme apresentado no (APÊNDICE C). Apenas no caso do 

polje da Lagoinha, forma na qual foi possível observar e descrever parte fundamental dos 

processos responsáveis por sua elaboração, a classificação baseada em critérios 

morfológicos e funcionais proposta por Rodet (2009) foi admitida. Devido à posição 

topográfica e às características hidrológicas desse polje, sugere-se que a forma seja 

chamada de polje de nível de base suspenso. 

Os pisos de oito das dez maiores depressões, que conformam as FAPs, são 

compostos por delgado manto de alteração. Junto à parede vertical de uma FAP métrica foi 

identificado um perfil onde foi possível observar o contato entre a cobertura pedológica e a 
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rocha (FIG. 5.19). A espessura entre o contato mencionado e a superfície não ultrapassou 

os 80cm. 

Apenas o polje da Lagoinha e a depressão do Mandacaru possuem pisos 

constituídos por sedimentos argilosos. Essa característica é evidenciada pela presença de 

gretas de contração (FIG. 5.20) resultantes da desidratação e consequente contração dos 

minerais secundários ou de argila que compõem os sedimentos. A depressão do Mandacaru 

possui dois pisos em patamares separados por um degrau rochoso de 1,2m de altura 

(APÊNDICE C – CORTE C-C'). O piso superior é composto por delgado manto de alteração, 

assim como no caso das demais depressões, excetuando-se o polje Lagoinha. 

Baseado em estudos realizados em maciços calcários com estrutura semelhante à 

do Curral de Pedras I, Llopis Lladó (1970) propôs que a formação de condutos de morfologia 

circular e elipsoidal dá-se ao longo da interseção de diáclases e planos de estratificação em 

ambiente hidrológico onde a circulação é forçada (FIG. 3.3), ou seja, para que um conduto 

adquira as morfologias mencionadas é necessário que esse evolua abaixo do nível freático. 

Nessas condições, a pressão hidrostática exerce a mesma quantidade de força, de forma 

perpendicular, em todas as superfícies das paredes do conduto. As taxas de dissolução têm 

relação direta com a pressão; logo, a referida homogeneidade da pressão traduz-se em uma 

dissolução também homogênea das paredes dos condutos. Ainda segundo Llopis Lladó 

(1970), condutos de morfologia lenticular denotam a preponderância de circulação livre 

durante a sua formação (FIG. 3.3). 

Reafirmando as ideias de Llopis Lladó (1970), Ford e Williams (2007, p. 249) 

mencionam que “a forma erosiva de um conduto cárstico pode ser completamente atribuída 

à dissolução em condições freáticas (fluxo sob pressão) ou em condições vadosas (fluxo 

livre), ou ainda em condições de alternância entre as duas”21. Lauritzen e Lundberg (2000, p. 

408), concordando com as ideias apresentadas, afirmam que “condições freáticas 

favorecem a dissolução onidirecional, controlando hidraulicamente as formas tubulares. Por 

outro lado, condições vadosas permitem, somente, a dissolução unidirecional, o que se 

traduz no controle por gravidade das formas de incisão e das características do campo de 

karren”.22 

Algumas áreas das paredes que limitam as maiores FAPs são atravessadas e, ou 

penetradas perpendicularmente ou, ao longo de seu maior eixo por condutos centimétricos a 

                                                 
21 Tradução do autor, de: “The erosional form of a cave passage may be attributable entirely to 
dissolution in phreatic (pressure flow) conditions or in vadose (free-flow) conditions or alternating 
(floodwater) conditions.” 
22 Tradução do autor, de: “Phreatic conditions support omnidirectional dissolution and thus 
hydraulically controlled tubular forms. In contrast, vadose conditions allow only unidirectional 
dissolution and thus gravity-controlled canyon forms and karren-like features”.  
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métricos de morfologia lenticular, elipsoidal e cilíndrica. São recorrentes sobreposições e 

interseções entre eles, muitas vezes, formando galerias maiores que realizam a ligação das 

maiores FAPs com uma rede labiríntica de condutos subterrâneos (FIG. 5.21). 
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Figura 6.1 - Formas de absorção polimodal 
(FAPs métricas a 
decamétricas); 

 A) Polje da Lagoinha. Notar o 
piso plano constituído por 
sedimentos argilosos;  

B) Depressão da Lapa do Sol. 
Piso plano sobre manto de 
alteração;  

C) D) FAPs centimétricas a 
métricas sob cobertura 
pedológica. 

A 

B 

C

D
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FIGURA 6.2 - Perfil de delgada cobertura pedológica em parede vertical de uma FAP na 

área da depressão da Lapa do Sol 
Nota: A linha amarela indica o contato entre a cobertura e a rocha. A linha vermelha 

corresponde à superfície. 
 

       
FIGURA 6.3 - Gretas de contração em sedimentos que conformam o piso do polje da 

Lagoinha

Foto: Joël Rodet 
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FIGURA 6.4 - Aspectos morfológicos das galerias e condutos que penetram as paredes das maiores FAPs 

A) Galeria composta de morfologia rosariforme na concepção de Llopis Lladó (1970); 
B) Seção residual de tubo freático com aproximadamente 20cm de diâmetro; 
C) Conduto lenticular vertical sobrejacente a tubo freático com aproximadamente  

15cm de diâmetro; 
 D) Conduto elipsoidal horizontal seguido de forma de incisão vertical. 

  

A B C

D

Foto: Breno Marent Foto: Breno Marent 
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6.2 Os sistemas subterrâneos 

 Os sistemas subterrâneos do setor oeste do Curral de Pedras I são representados 

pelas redes de condutos, que ligam algumas das maiores FAPs ao meio subterrâneo. No 

que tange ao comportamento hidrológico, foi possível distinguir dois sistemas subterrâneos 

que se diferenciam, sobretudo pela dinâmica de escoamento a que cada um está 

submetido. Essa diferença pôde ser verificada na dinâmica de escoamento das águas 

pluviais ao longo dos condutos que ligam o polje da Lagoinha, a depressão do Mandacaru e 

a depressão da Lapa do Sol ao meio subterrâneo. 

A seguir, serão descritas e apresentadas as principais características que conformam 

os sistemas referidos e, no capítulo seguinte, as implicações morfodinâmicas controladas 

por tal configuração. 

 O polje da Lagoinha e a depressão do Mandacaru ligam-se ao meio subterrâneo por 

uma mesma rede de condutos (APÊNDICE C) que apresenta um padrão em rede nas áreas 

mais próximas às depressões e, nas mais distantes, um padrão planimétrico composto por 

trechos retilíneos ortogonalmente ligados (APÊNDICE C). A partir da mensuração da 

direção azimutal dos condutos, foi possível verificar que eles orientam-se principalmente 

segundo as direções N20E e N70W. A rede mencionada projeta-se horizontalmente por 

845m predominantemente sub-horizontalizados e apresenta desníveis inferiores a 40cm 

condicionados às atitudes do acamamento de valores 60/12 e 87/6. Apenas em dois pontos 

específicos, foram verificados abruptos com declividade de 90o e desníveis em torno de 

1,5m (APÊNDICE C3 – CORTE i-i’. APÊNDICE C4 – CORTE x-x’). 

 O padrão morfológico da seção transversal dos condutos é majoritariamente 

composto (rosariforme segundo Llopis Lladó (1970)) (FIG. 6.5 D, E. APÊNDICE C3 – 

CORTES a-a’, c-c’, d-d’, e-e’, h-h’, l-l’, m-m’, o-o’, r-r’, s-s’. APÊNDICE C4 – CORTES v-v’, 

w-w’, x-x’, a-a’, g-g’, x-x’, Q-Q’, K-K’) seguido pelo padrão elipsoidal horizontal e circular 

(FIG 6.5 A, B, C. APÊNDICE C3 – CORTE t-t’. APÊNDICE C4 – CORTE u-u’, p-p’) e pela 

interseção dessas morfologias com formas retilíneas verticais (FIG 6.5 F e APÊNDICE C4, 

CORTES o-o’ e m-m’). O resultado morfológico dessa interseção é o padrão composto, o 

qual Llopis Lladó (1970) chamou claviforme. As alturas e as larguras dos condutos variam 

entre 0,3 x 0,5m e 2,8 x 2,1m. 

 O piso dos condutos é constituído por camada centimétrica de sedimento argiloso, 

clastos de calcarenito e rocha exposta. A primeira situação ocorre principalmente nas 

proximidades dos acessos horizontais à rede subterrânea. Nas áreas próximas aos acessos 

verticais (fendas), os sedimentos do piso são recobertos pelos referidos clastos. A presença 
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de sedimentos sobre o piso estende-se por alguns metros a partir dos acessos mencionados 

e gradualmente é substituída por piso rochoso (APÊNDICE C). 

Os acessos verticais correspondem a aberturas nos tetos dos condutos e integram 

as formas de absorção unimodal. A maior parte dessas aberturas está associada a 

depósitos de clastos angulosos, centimétricos a decimétricos, de calcarenito, os quais jazem 

sobre piso composto por sedimento de coloração escura, quando úmido, e de textura 

argilosa ao toque. O padrão morfológico da seção transversal dos setores onde ocorrem 

essas aberturas possui entalhes típicos do padrão composto (rosariforme) em suas porções 

inferiores e tendem a tornarem-se retilíneos e subverticais nas porções superiores 

(APÊNDICE C3 – CORTES b-b’, j-j’, k-k’. APÊNDICE C4 – CORTES y-y’, b-b’, i-i’, k -k’, 

n-n’ e x-x’). Suas alturas variam de 5 a 8m e as larguras das aberturas variam entre 1 e 2m. 

A rede de condutos subterrâneos, conectada à depressão da Lapa do Sol, projeta-se 

horizontalmente por 111m com valores de desnível inferiores a 30cm e exibe padrão 

planimétrico em rede, com ângulos ortogonais na interseção dos condutos que se orientam, 

segundo as direções azimutais N10E e N80W. A direção do desnível mencionado coincide 

com a atitude sub-horizontal do acamamento que possui valores de 100/3, ou seja, o 

gradiente hidráulico da rede de condutos subterrâneo aumenta no sentido da direção do 

mergulho das camadas e exerce importante controle sobre o direcionamento do escoamento 

subterrâneo e superficial (APENDICE C). Esse contexto será mais bem apresentado no 

capítulo seguinte. 

A morfologia da secção transversal de parte dos condutos é composta e denota a 

ocorrência de interseção entre duas elipses horizontais em alguns deles (APENDICE C4- 

CORTE r-r’). Em outros, é notável a morfologia elipsoidal ou circular na parte superior, 

seguida de forma retilínea vertical menos pronunciada na porção inferior (FIG 6.5 E. 

APENDICE C4-CORTES u-u’ e f-f’). As dimensões das alturas e das larguras dos 

referidos condutos variam entre 2,8 x 2,1m e 0,3 x 0,4m respectivamente. 

Além da abertura situada na extremidade oeste da depressão da Lapa do Sol 

também é possível acessar sua rede subterrânea por outra abertura no nível do solo, que se 

localiza a aproximadamente 10m a norte da abertura inicialmente mencionada (APÊNDICE 

C). A rede subterrânea ligada ao polje da Lagoinha e à depressão do Mandacaru também 

possui aberturas no teto associadas a materiais e formas semelhantes às descritas 

anteriormente.
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FIGURA 6.5 - Morfologias dos condutos do setor oeste do Curral de Pedras I 

A) Circulares; 
B e C) Elipsoidais; 
D) Rosariforme; 
E e F) Claviformes.   

A B C

D E F

Foto: Breno Marent 

Foto: Joël Rodet 

Foto: Breno Marent 



 

119 

 

7 MORFODINÂMICA CÁRSTICA NO SETOR OESTE DO CURRAL DE PEDRAS I 

...quem não sabe ler é igual a quem não enxerga... 
Reinaldo (morador de Jequitaí) 

As feições cársticas do setor oeste do Curral de Pedras I trazem consigo evidências 

que indicam mudanças nos processos morfodinâmicos envolvidos em sua morfogênese ao 

longo de sua história evolutiva. A presença de condutos de morfologia claviforme, 

testemunhos da transição de um ambiente freático para um vadoso é, talvez, a mais clara 

evidência dessas mudanças. Uma hipótese sobre a escala temporal referente à história 

evolutiva mencionada será apresentada no capítulo seguinte. 

Além de formas testemunhas de processos morfodinâmicos extintos no sistema 

cárstico investigado também ocorrem feições que denotam a atuação da dinâmica de 

escoamento atual. No setor oeste do Curral de Pedras I, essa dinâmica funciona sob o 

condicionamento de três sistemas hidrológicos distintos, a saber: (i) sistema de introdução, 

(ii) sistema de transição e (iii) sistema de restituição. Os processos morfodinâmicos atuantes 

em cada um diferem-se, sobretudo pela quantidade de energia que cada um é capaz de 

transmitir aos fluxos hídricos que por eles circulam. Esses, por sua vez, são os principais 

responsáveis pela elaboração das formas cársticas atuais e pelo retrabalhamento das 

formas antigas, as quais respondem morfologicamente à atuação dos distintos processos 

morfodinâmicos; em outras palavras, as diferenças morfológicas entre as feições correlatas 

a cada um dos sistemas mencionados é uma resposta aos diferentes processos 

morfodinâmicos a que cada um deles esteve e está submetido. Assim como no caso das 

formas, os materiais e os processos associados aos três sistemas mencionados variam 

conforme o controle morfodinâmico a que são condicionados. 

A seguir, as formas e os materiais do sistema cárstico do Curral de Pedras I, 

apresentadas no capitulo anterior, serão contextualizados perante a fase do sistema 

hidrológico a que estão submetidas. Buscar-se-á uma aproximação da ação dos processos 

morfodinâmicos na manutenção, destruição ou na formação da configuração apresentada 

no capítulo 6. 

7.1 O sistema de introdução 

O sistema de introdução no setor oeste do Curral de Pedras I é composto pelas 

formas de absorção, as quais são responsáveis pela entrada das águas pluviais no sistema 

cárstico. Os fluxos hídricos introduzidos por meio das FAUs, instantes depois de entrarem 

em contato com a superfície dessas formas passam a circular pelo subterrâneo. Nas FAPs, 

o acesso dos fluxos hídricos ao meio subterrâneo é mais lento e, na maior parte delas, só 
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atinge o meio subterrâneo depois de infiltrar-se nas delgadas camadas de cobertura 

superficiais que conformam os seus pisos. 

Salvo o polje da Lagoinha e parte da depressão do Mandacaru, que possuem em 

seus pisos sedimentos argilosos, todas as outras FAPs têm seus pisos constituídos 

majoritariamente por delgada camada de cobertura pedológica (APÊNDICE C). A baixa 

capacidade para a pedogênese deve-se principalmente à composição mineralógica dos 

calcarenitos onde se encaixam as FAPs. Essa rocha possui teores de minerais carbonáticos 

superiores a 90% que, ao serem desagregados do maciço pelo processo de hidrólise, 

tendem a formar uma ligação estável com a molécula da água. Em condições normais de 

temperatura e pressão, a dissociação dessa ligação é improvável. Assim, esses minerais 

são lixiviados e tornam-se indisponíveis para compor os agregados que formam os solos, o 

que se traduz na inibição da pedogênese. 

O polje da Lagoinha tem seu piso formado por uma camada centimétrica de 

sedimentos (APÊNDICE C2-CORTE G-G’ e FIG. 6.1 A), que possuem em sua constituição 

minerais de argila, fato atestado pela presença de gretas de contração (FIG. 6.3). A 

deposição de sedimentos argilosos é favorecida pelo ambiente de baixa energia, 

conformado pelo lago que ocupa o piso do polje (FIG. 7.1) durante a estação chuvosa. 

Alguns dos minerais de argila, como é o caso da vermiculita e da esmectita, 

possuem a capacidade de expandir-se quando hidratados. Isso faz com que os espaços 

vazios entre os agregados, que conformam o piso sedimentar, sejam ocupados pelo 

acréscimo volumétrico dos agregados dos sedimentos ocasionado pela hidratação dos 

argilominerais, o que confere impermeabilidade à camada sedimentar. A impermeabilidade 

adquirida pelo piso, em associação ao seu gradiente hidráulico nulo, conforma uma situação 

ideal para o acúmulo das águas pluviais e consequente formação de um lago que toma todo 

o piso do polje e parte do seu sistema subterrâneo durante a estação chuvosa (APÊNDICE 

C. APÊNDICE C2-CORTE G-G’. FIG. 7.1). A expansão dos minerais de argila é também 

responsável pelo aumento da pressão no contato rocha/sedimento que ocorre junto às 

bases das paredes que limitam a depressão.  

A presença de argilominerais nos sedimentos mencionados provavelmente advém de 

impurezas presentes nos calcarenitos e da decomposição de litofácies pelito-argilosas, 

localizadas próximas à depressão. A 430m, na direção azimutal 73o E do limite leste do polje 

da Lagoinha, foi identificado um fragmento centimétrico de rocha pelítica junto a um 

montículo de solo proveniente da escavação de uma cavidade no solo provavelmente 

realizada por um mamífero da família Dasypodidae popularmente conhecido como tatu. As 

referidas litofácies não aparecem no mapeamento realizado, devido à sua ocorrência 

localizada. 
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As maiores taxas de dissolução dão-se no contato entre as superfícies rochosas e o 

solo e também nas áreas das superfícies adjacentes ao contato entre o ar e a água. No 

polje da Lagoinha, é notória a ação desse processo na elaboração de reentrâncias côncavas 

presentes nas bases das paredes que limitam a depressão (APÊNDICE C1-CORTE F-F’ e 

FIG. 7.1). Essas reentrâncias ocorrem por quase todo o perímetro do polje, em nível 

coincidente com o do espelho d’água do lago mencionado. Portanto, as porções das 

paredes rochosas, que conformam o perímetro dessa forma, são submetidas ao ataque de 

um dos ambientes de maior potencial corrosivo: o contato do ar com a superfície do espelho 

d’água formado pelo lago. Esse é um exemplo da resposta morfológica à ação de um dos 

processos morfodinâmicos atuais. 

Acima do nível onde ocorrem as reentrâncias associadas à dinâmica lêntica atual, 

existe outro nível com presença de reentrâncias, separadas do nível inferior por uma 

saliência convexa (FIG. 7.1 B). As reentrâncias do nível superior não são atingidas pelo 

nível máximo do espelho d’água formado durante a estação chuvosa. Assim, conformam o 

testemunho de um antigo nível desse espelho d’água.  

Na região de Guangxi, mais precisamente na localidade de Guilin, sudeste da China, 

Ford e Willians (2007) interpretaram feições semelhantes às descritas como produtos 

resultantes de mudanças no nível de base local (FIG. 7.1 C).  

A depressão da Lapa do Sol tem seu piso formado por cobertura pedológica 

centimétrica. Junto ao seu limite oeste, escavações realizadas por arqueólogos (FIG. 7.2, 

7.3) do Setor de Arqueologia do MHNHJB-UFMG atingiram nível subjacente a essa 

cobertura e, nesse nível, foram identificadas concreções ferruginosas (FIG. 7.2) (informação 

oral de Rafael Esteffanio Miranda e Rogério Tobias Junior). Segundo Costa e Bigham (2009, 

p. 543), os óxidos de ferro, em qualquer tamanho de partícula, são indicadores 

pedoambientais. Esses autores, ainda ressaltam que o acúmulo de ferro na forma de 

concreções, nódulos, etc., associado a solos cinzentos, são indicativos de solos com 

drenagem impedida e, ou saturação hídrica que, assim conformam um ambiente redutor. 

Na depressão da Lapa do Sol, o solo associado às concreções ferruginosas, em 

algum momento de sua história evolutiva, pode ter sido associado a um ambiente redutor 

que, posteriormente passou a oxidante. A hipótese da existência de um paleoambiente 

redutor é corroborada pela presença de uma forma de dissolução com morfologia tubular 

(FIG.7.2) situada sobre a superfície rochosa exumada pela escavação arqueológica. Como 

já mencionado, a referida forma tem sua origem associada à pressão hidrostática, situação 

que ocorre somente em um ambiente completamente preenchido por água23. 

                                                 
23 Ver página 111 desta dissertação. 
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Os óxidos de ferro, quando envolvidos no processo de hidrólise, tendem a formar 

uma ligação instável com a molécula da água, devido a suas características físico-químicas. 

Dentre outros fatores, isso pode inibir sua mobilização e resultar no seu acúmulo naqueles 

solos extremamente lixiviados, o que parece ser o caso das coberturas superficiais que 

conformam o piso superior da depressão do Mandacaru (APÊNDICE C1-CORTE C-C’) e o 

piso das demais depressões (APÊNDICE C1-CORTE A-A’, B-B’, D-D’, I-I’, J-J’, K-K’, L-L’), 

excetuando-se o polje da Lagoinha e o piso inferior da depressão do Mandacaru. 

Os fluxos hídricos que penetram o sistema cárstico por meio da depressão da Lapa 

do Sol advêm da rede subterrânea a ela ligada e da drenagem superficial difusa 

(APÊNDICE C). Aqueles provenientes da rede subterrânea, ao atingirem a superfície da 

depressão mantêm-se concentrados e, depois de fluírem de forma subárea por alguns 

metros novamente tornam-se subterrâneos. Isso acontece a partir do momento em que são 

capturados pelas menores FAPs que ocorrem no piso da depressão em voga (APÊNDICE 

C. APÊNDICE C2-CORTE L-L’. FIG. 7.3). 

A presença de fluxo superficial concentrado sobre o piso da depressão da Lapa do 

Sol, durante os episódios de precipitação (situação observada em campo), denota a 

atividade de processos de erosão regressiva em associação a processos de dissolução 

fomentados pelas águas pluviais naturalmente um pouco aciduladas. A organização 

tetraédrica dos elementos, que fazem parte da molécula da água, faz com que a água 

comporte-se como um líquido bipolar e, por essa razão, em condições normais, comporte-se 

como um ácido fraco, daí advindo seu título de solvente universal. 
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FIGURA 7.1 - A) Lago que se forma sobre o piso 
do polje da Lagoinha 
(fotografia produzida em 
Janeiro de 2011);  

B) Detalhe do contato entre o 
espelho d’água e a reentrância 
côncava situada na base da 
parede que limita a depressão 
em seu lado sul; 

C) Entalhes de inundação junto à 
base de torres cársticas à 
margem do rio Li, em Guilin, 
Guangxi, China (Cf. Ford e 
Williams (2007, p. 375). 

A 

B C
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FIGURA 7.2 - Escavação arqueológica de 2m2 no piso da depressão da Lapa do Sol 
Nota: Concreções ferruginosas ocorrem principalmente em nível subjacente ao afloramento. 

Nesse nível, as escavações foram interrompidas.  
Notar a feição de morfologia circular no centro da figura e alguns blocos dessas 
concreções, extraídas da área escavada (seta). 

 

 
FIGURA 7.3 - Depressão da Lapa do Sol 
Nota: A seta indica a direção preferencial do curso dos fluxos provenientes do sistema 

subterrâneo ligado à depressão. O círculo incompleto indica a localização de uma das 
FAPs. O retângulo indica a posição aproximada da escavação. 

Foto: Rogério Tobias 
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7.2 O sistema de transição 

O sistema de transição corresponde à rede de condutos subterrâneos ligados às 

formas de absorção e é responsável pela condução das águas pluviais, desde sua infiltração 

no meio subterrâneo, até a sua exfiltração pelas surgências. 

Ao contrário das demais formas de absorção, no polje da Lagoinha, as depressões 

do Mandacaru e da Lapa do Sol possibilitam a observação do comportamento hidrodinâmico 

durante episódios de precipitação, desde a superfície até algumas dezenas de metros ao 

longo dos condutos subterrâneos sub-horizontais ligados às depressões. Nas demais, isso 

não é possível, pelo fato de essas depressões não estarem ligadas a uma rede de condutos 

penetráveis por um ser humano de dimensões medianas. 

O polje da Lagoinha e a depressão do Mandacaru estão interligados por um único 

sistema de condutos subterrâneos (APÊNDICE C). Nos períodos do ano em que o nível do 

lago, formado no polje da Lagoinha, atinge seu nível máximo, os fluxos superficiais 

inicialmente submetidos a uma dinâmica lêntica, ao penetrarem a rede de condutos que dá 

acesso à depressão do Mandacaru (APÊNDICE C), passam a ser regidos por uma dinâmica 

lótica, que se traduz em uma adição energética ao escoamento. Esse acréscimo energético, 

representado pela transição de um ambiente lêntico para um ambiente lótico, é refletido nas 

características dos pisos dos condutos e também na morfologia de suas seções 

transversais. 

Os condutos subterrâneos, pelos quais se dá o escoamento hídrico do polje da 

Lagoinha e da depressão do Mandacaru, possuem sedimentos argilosos sobre o piso de 

seus trechos mais próximos às depressões, os quais tendem a ser gradualmente 

substituídos por rocha exposta nas áreas mais distantes das depressões (APÊNDICE C). 

Essa mudança de característica é o reflexo da adição energética mencionada, pois, como é 

sabido, o aumento na velocidade do escoamento possibilita o transporte de sedimentos 

inconsolidados em detrimento da deposição. Esse acréscimo de energia ocorre quando o 

volume hídrico drenado pelos pisos das depressões é forçado pela gravidade, e orientado 

pela direção e pela inclinação da superfície (gradiente hidráulico), a circular confinado às 

reduzidas áreas dos condutos subterrâneos (APÊNDICE C). 

Durante esse percurso, a vazão adquirida por esses fluxos, passa a ser controlada 

por um desnível abrupto de 1,6m situado nas proximidades do limite norte da rede de 

condutos (APÊNDICE C3-CORTE i – i’). Nesse local, forma-se uma queda d’água (FIG. 7.4) 

durante a estação chuvosa, que funciona como vertedouro das águas captadas pelas 

depressões. O desnível mencionado exerce um efeito de barramento dos fluxos 
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subterrâneos situados à sua montante e, também, atua no controle do nível do lago formado 

no polje da Lagoinha.  

Ao aproximar-se o fim da estação chuvosa, há uma redução progressiva do 

escoamento subterrâneo. Em determinados momentos, ao longo do processo de diminuição 

da disponibilidade hídrica, o escoamento é interrompido devido ao fato de o nível d’água não 

atingir a cota necessária para continuar vertendo os fluxos hídricos pela queda d’água. 

Assim, o referido vertedouro tem sua funcionalidade condicionada à disponibilidade hídrica 

local, uma vez que a recarga do aquífero cárstico fissural do Curral de Pedras I é autóctone. 

Logo a jusante da queda d’água, forma-se um pequeno poço com comprimento, 

largura e profundidade de 2 x 1,1 x 0,6m, respectivamente (FIG 7.4 B). Quando o volume 

hídrico vertido pela queda d’água é suficiente para que ocorra o transbordamento do poço, 

suas águas fluem lentamente na direção de um sumidouro localizado a 25m na direção 

azimutal E70o (APÊNDICE C). Nesse trecho, a velocidade do escoamento é novamente 

reduzida, o que permite a deposição de sedimentos. Essa redução deve-se principalmente 

ao baixo gradiente de 0,3m e à restrita capacidade de vazão do sumidouro que é 

conformado por um conduto de 0,3m de largura por 0,5m de altura. 

Ao contrário do contexto associado ao polje da Lagoinha e à depressão do 

Mandacaru, na depressão da Lapa do Sol, a maior parte do volume dos fluxos drenados que 

partem da rede subterrânea a ela ligada é submetida à hidrodinâmica lótica (APÊNDICE C. 

FIG. 7.5). Consequentemente os pisos da maior parte de seu sistema subterrâneo são 

constituídos por rocha exposta, sendo a deposição de sedimentos restrita a pequenas 

porções das áreas próximas aos pontos de introdução das águas no meio subterrâneo 

(APÊNDICE C).  

Em alguns pontos da rede subterrânea do carste investigado é notável a presença de 

resíduos de sedimentos consolidados fixos às paredes dos condutos. Possivelmente se trata 

de antigo preenchimento sedimentar que outrora preenchia parte ou toda a rede 

subterrânea. 

No setor oeste do Curral de Pedras I, a resposta morfológica aos processos 

hidrodinâmicos responsáveis pelo atual retrabalhamento das formas subterrâneas é nítida 

na morfologia da seção transversal dos condutos subordinados ao escoamento lótico, que 

apresentam morfologias compostas ora claviforme (FIG. 7.4), ora rosariforme. Neste último 

caso, os compartimentos dos condutos por onde se dá o escoamento é sempre 

morfologicamente bem marcado (APÊNDICE C3 – CORTE c-c’, d-d’, h-h’, v-v’, s-s’, r-r’. 

APÊNDICE C4 – CORTE g-g’, z-z’, Q-Q’, l-l’, r-r’, s-s’, t-t’, u-u’, f-f’ e c-c’). 
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FIGURA 7.4 - Desnível abrupto por onde vertem as águas captadas durante a estação chuvosa pelas depressões da Lagoinha e do Mandacaru 

A) Estação seca (Foto produzida em 25 de agosto de 2011); 
B) Poço formado durante a estação úmida (Foto produzida em 21 de dezembro de 2011). 

A B
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FIGURA 7.5 - Escoamento lótico que atua na elaboração de condutos de morfologia claviforme  
A) Escoamento pelo piso de conduto de morfologia claviforme (notar o movimento do 

fluxo expresso pelas ondulações visíveis na porção centro-inferior da Figura); 
B) Relação nível d’água e forma de incisão que conforma a base do conduto (A seta 

indica a direção do escoamento). 

7.3 O sistema de restituição 

... vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar... 
Musica “Medo da Chuva”, (Raul Seixas e Paulo Coelho, 1974)  

 

O sistema de restituição é representado pelos pontos de exfiltração das águas 

subterrâneas que correspondem a surgências cársticas, as quais geralmente alinham-se por 

volta da cota altimétrica de 660m (FIG. 5.16) e associam-se ao contato entre a camada 

carbonática e as camadas carbonato-pelíticas. As descrições que concernem aos processos 

morfodinâmicos atuantes, nesse sistema, foram apresentadas no subitem 5.5.1. 

7.4 Condicionamento estrutural e litoestratigráfico 

 As rochas sedimentares possuem dois tipos de estrutura, a saber: uma congênita ou 

sinsedimentar e outra tectônica. A primeira é representada pela organização interna dos 

elementos macroscópicos que compõem o material sedimentar e pelas estruturas planares, 

os quais conformam sua estratificação, ambas geradas em contexto sinsedimentar. A 

segunda refere-se às estruturas geradas pelos movimentos tectônicos que afetam, em 

ordem de magnitudes bastante variadas, toda a crosta terrestre (LLOPIS LLADÓ, 1970). 

Em maciços calcários, o conjunto das feições lineares geradas pela organização das 

estruturas sinsedimentares e tectônicas recebem genericamente o nome de fissuras 

A B
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(LLOPIS LLADÓ, 1970), que são também referenciadas como a porosidade secundária da 

rocha. 

Em rochas compactas, como é o caso dos calcarenitos do topo da Formação Lagoa 

do Jacaré, a maior parte da circulação das águas subterrâneas dá-se por meio dessas 

estruturas. Assim, a organização geométrica dessas estruturas pode exercer importante 

controle sobre o desenvolvimento e sobre a disposição das feições cársticas. 

Em consonância com as ideias preconizadas por Llopis Lladó (1970), Klimchouk e 

Ford (2000, p. 47) afirmam que nos sistemas cársticos existe uma clara hierarquia referente 

à escala das estruturas hidrogeológicas que controlam o escoamento hídrico. 

A hierarquização proposta refere-se a quatro escalas de análise distintas, na qual, a 

primeira engloba as menores estruturas, que são representadas pelos poros conformados 

pelos espaços intergranulares ou intercristalinos da rocha (também denominado porosidade 

primária), pelas fissuras estreitas, pelos pequenos condutos tubulares horizontalizados e por 

pequenos espaços vazios isolados de morfologia irregular, com diâmetros maiores que os 

dos espaços representados pela porosidade primária. A segunda escala de análise refere-se 

à combinação dos variados tipos de espaços vazios que conformam a porosidade total da 

rocha. No caso das rochas sedimentares, as características dos estratos que a compõem e 

o controle por eles exercido sobre o desenvolvimento do aquífero, conformam a terceira 

escala de análise. A quarta e última escala trata do controle exercido pelas estruturas 

geológicas regionais na organização e na diferenciação dos aquíferos subterrâneos 

(KLIMCHOUK e FORD, 2000, p. 47). 

 Diante disso, fica evidente que as características do arcabouço litoestrutural, sobre e 

sob o qual são elaboradas as feições cársticas, têm papel fundamental na organização e no 

desenvolvimento dos sistemas cársticos. Assim, uma análise que busque correlacionar os 

aspectos litoestruturais e as feições cársticas a eles associadas pode fornecer importantes 

informações referentes à elaboração e à evolução dos modelados cársticos. Nesse sentido, 

a seguir serão apresentadas evidências do controle exercido pelo arcabouço litoestrutural da 

área investigada na configuração do sistema cárstico do setor oeste do Curral de Pedras I. 

Inicialmente serão apresentados aspectos referentes aos elementos de origem tectônica e, 

logo em seguida, os condicionantes relacionados às estruturas sinsedimentares. 

 Conforme apresentado na FIG. 5.6, a RCCP tem a estruturação de seu arcabouço 

litológico expressa na superfície por feições lineares que se orientam segundo quatro 

direções mais pronunciadas, a saber: (i) N10E, (ii) N10-20W, (iii) N40-50W e (iv) N80-90W 

(FIG. 5.6 e 7.6 A). No Curral de Pedras I, foi realizada a medição de 269 feições lineares, as 

quais demonstraram existir uma predominância das direções N10-40E e N60-80W (FIG. 7.6 

B). Isso nos permite constatar que, apenas duas das quatro direções presentes na RCCP 
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(N-10E e N80-90W), manifestam-se no Curral de Pedras I. Foi aventada a possibilidade de 

essa estruturação controlar parcialmente a organização das feições cársticas do Curral de 

Pedras I. Assim, com o intuito de verificar a existência, ou não, do referido controle, as 

direções azimutais de algumas das feições cársticas do Curral de Pedras I foram medidas, e 

os resultados obtidos foram comparados às direções de sua estruturação geral 

representadas na FIGURA 7.6 B. A seguir, são listadas as direções medidas e 

posteriormente serão apresentadas as correlações identificadas. 

RCCP 
N10-20W, N80-90W, N-10E e N40-50W 

Curral de Pedras I N10-40E / N60-80W 

FAU N10-20E / N70-80W 

Maiores FAPs N50-70W 

Condutos subterrâneos N-20E / N70-80W 

Condutos Lagoinha-Mandacaru N-20E / N70-90W 

Condutos Lapa do Sol N-10E / N80-90W 

 A comparação dos resultados possibilitou verificar que a orientação de toda a rede 

de condutos subterrâneos mapeada no setor oeste (FIG. 7.6 E, F, G), assim como a das 

FAUs (FIG. 7.6 C) e a das maiores FAPs (FIG. 7.6 D) desenvolvem-se sobre nítido controle 

estrutural. Todas as feições mencionadas têm as direções de seus eixos longitudinais 

concordantes com a estruturação tectônica geral (NNE-SSW e NNW-SSE) presente nos 

litotipos do Curral de Pedras I (FIG. 7.6 B). Ademais, essa estruturação aproxima-se das 

direções N10E e N80-90W, que são duas das quatro direções mais proeminentes na RCCP 

como um todo (FIG. 7.6 A). 



 

131 

 

   

    
 

FIGURA 7.6 - Diagramas de rosetas, que representam as direções azimutais das principais feições lineares estruturais presentes 
A) Na RCCP (em destaque, direções presentes em escala de detalhe); 
B) No Curral de Pedras I; 
C) Nos eixos das FAUs; 
D) Nos eixos das maiores FAPs; 
E) Na rede de condutos subterrâneos do setor oeste do Curral de Pedras I e, em detalhe,  
F) Na rede subterrânea ligada ao polje da Lagoinha e às depressões do Mandacaru; 
G)Na Lapa do Sol. 

A B C

D E F G
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As estruturas congênitas ou sinsedimentares presentes no substrato rochoso, que 

conforma a elevação topográfica, sobre a qual se situa o Curral de Pedras I, são compostas, 

sobretudo por intercalações entre níveis pelíticos e carbonáticos da Formação Lagoa do 

Jacaré. Como descrito anteriormente, nos compartimentos topográficos mais elevados, 

essas intercalações tornam-se raras e passam a prevalecer calcarenitos mais puros. 

Algumas influências dos aspectos mencionados sobre o desenvolvimento do 

modelado cárstico do Curral de Pedras I, foram aventadas por pesquisadores do extinto 

CPG, já no final da década de 1970. Nessa oportunidade, os pesquisadores verificaram que 

a maioria das surgências do Curral de Pedras I ocorria associada ao contato entre camadas 

litológicas distintas em torno da cota altimétrica de 600m. A partir de observações em 

campo, os autores afirmaram que a existência de camada de argilito subjacente aos 

calcários funcionava como limite em profundidade para as circulações cársticas (CPG, 

1978). Décadas mais tarde, Rodet et al. (2010) também mencionaram a possibilidade de o 

controle litoestratigráfico exercer forte influência sobre o desenvolvimento do carste no 

Curral de Pedras I. Nessa oportunidade, os autores verificaram que, apesar de o gradiente 

hidráulico da elevação topográfica ser de aproximadamente 200m, as feições cársticas 

observadas não ultrapassavam os 30m de desnível. Essa inibição do desenvolvimento 

vertical das formas cársticas foi atribuída ao referido condicionamento litoestratigráfico 

(RODET et al. 2010).  

Depois das análises petrográficas realizadas no âmbito desta pesquisa, foi possível 

verificar que a camada referenciada como argilito pelos pesquisadores do CPG trata-se, na 

verdade, de uma camada de rocha carbonática com intercalações pelíticas (calcilutito) (FIG. 

5.5, 5.10). Ademais, com o objetivo de refutar ou afirmar a hipótese preconizada inicialmente 

pelos pesquisadores do CPG (1978), e posteriormente por Rodet et al. (2010), foram 

realizados ataques ácidos em 16 amostras de rocha coletadas ao longo de uma seção que 

abrange toda a sequência estratigráfica da Formação Lagoa do Jacaré na área investigada. 

Os resultados demonstraram que o pacote rochoso situado abaixo da cota altimétrica de 

660m apresenta uma intercalação entre níveis com diferentes concentrações de minerais 

carbonáticos (FIG. 7.7). No pacote sobrejacente, a referida intercalação torna-se rara, e 

passam a predominar calcarenitos com teores de minerais carbonáticos superiores a 90%. A 

relação entre a posição altimétrica e o percentual de minerais carbonáticos que compõem as 

litofácies da Formação Lagoa do Jacaré, no Curral de Pedras I, estão representadas no 

GRAF. 7.1. 
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FIGURA 7.7 - Curral de Pedras I: distribuição espacial e inserção altimétrica das amostras de rocha usadas no experimento que envolveu o ataque com 

ácido clorídrico 
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GRÁFICO 7.1 - Relação entre o percentual de minerais carbonáticos das litofácies  

que compõem a Formação Lagoa do Jacaré no Curral de Pedras I 
e a altitude. 

 
Os dados apresentados sugerem que as diferenças composicionais das estruturas 

sinsedimentares exercem importante controle sobre o desenvolvimento das feições cársticas 

do Curral de Pedras I. Ademais, a relação entre o desenvolvimento vertical das FAUs e o 

topo do pacote rochoso com intercalações pelíticas, corrobora a hipótese do controle 

sugerido. As 30 FAUs que tiveram seu desenvolvimento vertical mensurado (GRAF. 2) 

ocorrem entre as cotas altimétricas de 690m e 680m e nenhuma delas ultrapassou os 20m 

de altura. Considerando-se a possibilidade de a FAU mais profunda estar posicionada aos 

680m de altitude e descontado o seu desenvolvimento vertical (20m), a base dessa forma 

não ultrapassaria os 660m de altitude, cota essa coincidente com o topo do pacote rochoso 

conformado por carbonatos com intercalações pelíticas. Sobre a superfície do 

compartimento altimétrico compreendido entre as cotas de 660m e 680m predominam as 

formas residuais típicas da unidade IV do campo de karren (FIG. 5.16).  

Perante o apresentado, fica evidente o funcionamento do referido pacote como um 

nível de base cárstico por ser menos sensível à dissolução, (LLOPIS LLADÓ, 1970), 

controlando toda a dinâmica hidrogeológica do sistema cárstico do setor oeste do Curral de 

Pedras I. 
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8 VULTOS ACERCA DA EVOLUÇÃO CÁRSTICA DO SETOR OESTE DO 
CURRAL DE PEDRAS I 

A evolução cárstica do setor oeste do Curral de Pedras I está envolvida em um 

contexto geomorfológico mais amplo. A incisão da atual rede hidrográfica da RCCP 

possivelmente iniciada na transição Plioceno-Pleistoceno (VALADÃO, 1998) foi o principal 

agente modelador da atual paisagem geomorfológica da área investigada, e 

consequentemente exerceu importante controle sobre o desenvolvimento das morfologias 

cársticas elaboradas nos carbonatos neoproterozoicos da Formação Lagoa do Jacaré. 

A paisagem geomorfológica da Região Cárstica dos Currais de Pedras é 

caracterizada principalmente pela presença de duas superfícies erosivas com declividades 

inferiores a 10o e dispostas em compartimentos altimétricos distintos (APÊNDICE B). Como 

mencionado, exceto em algumas das porções NW da área pesquisada, a transição entre as 

referidas superfícies dá-se por meio de um desnível abrupto de aproximadamente 200m e 

com declividades próximas de 40o. Valadão (1998), ao investigar a evolução de longo termo 

do relevo do Brasil Oriental, relacionou a elaboração da superfície elevada, a qual chamou 

Superfície Sul-americana I, a um período que teria perdurado do Mioceno Médio ao Plioceno 

Superior, quando um provável soerguimento marcou a interrupção de sua elaboração e o 

início da incisão da atual rede hidrográfica e da elaboração da superfície rebaixada, a qual o 

autor chamou Superfície Sul-americana II. Essa interpretação cronológica foi construída, 

sobretudo com base em dados levantados em campo e naqueles extraídos do Deep Sea 

Drilling Project (DSDP) (DAVIES, 1977 apud VALADÃO, 1998), segundo os quais, a partir 

do Plioceno Superior, houve um rápido acréscimo na taxa de acumulação sedimentar das 

bacias oceânicas profundas (GRAF. 8.1). O referido acréscimo foi uma resposta à 

intensificação da desnudação continental associada ao soerguimento Pliocênico 

(VALADÃO, 1998). 
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GRÁFICO 8.1 - Taxa de acumulação sedimentar cenozoica das bacias oceânicas do Atlântico, 

Pacífico e Índico, segundo dados coletados pelo Deep Sea Drilling Project (DSDP) 
(Adaptado) 

Fonte: Davies, 1977 apud Valadão, 1998 (Modificado). 
Nota: A linha vermelha indica as baixas taxas de sedimentação que antecederam pulsos de 

soerguimento.  

Auler (1999), com base em técnicas paleomagnéticas estimou uma taxa de incisão 

fluvial no Cráton do São Francisco na ordem de 25-34m/Ma. Considerando-se a média 

desses valores (29,5m/Ma) seriam necessários aproximadamente 6,8Ma para a formação 

do desnível topográfico que separa as duas superfícies erosivas que ocorrem na RCCP. Em 

outras palavras, isso quer dizer que, para que o Riacho Fundo, em seu trecho compreendido 

na RCCP, conseguisse escavar um vale com 200m de profundidade, o processo de incisão 

deve ter se iniciado ao final da época miocênica; mesmo período ao qual Valadão (1998) 

associou o início da incisão da rede hidrográfica atual da região central do estado de Minas 

Gerais. Segundo Valadão (1998, p. 199), essa incisão teria perdurado até o Quaternário, 

quando a velocidade e a intensidade da deformação tectônica diminuíram 

progressivamente. 

O sistema cárstico do Curral de Pedras I encontra-se desarticulado do nível de base 

atual representado pelo Riacho Fundo. No sistema cárstico do setor oeste do Curral de 

Pedras I, foram identificados e mapeados condutos fossilizados que, devido a suas 
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morfologias circular e lenticular (FIG. 6.4 B, C, D), denotam que sua elaboração deu-se 

sobre pressão hidrostática. Isso quer dizer que, quando foram formados, encontravam-se 

completamente submersos, condição essa possível de ter ocorrido em período anterior e, ou 

inicial da incisão da atual rede hidrográfica. Outra evidência que corrobora a hipótese da 

existência de um antigo nível freático é a presença das concreções ferruginosas 

encontradas em subsuperfície do piso da Lapa do Sol (FIG. 7.2). Admitindo-se as 

interpretações realizadas por Auler (1999) e Valadão (1998), é provável que o início da 

carstificação do Curral de Pedras I remonte ao Mioceno Superior, período no qual a 

paleogeografia da RCCP provavelmente era conformada por uma superfície suavizada 

contínua.  

Em uma linha de estudos semelhante a apresentada neste trabalho, Nascimento et 

al. (2010), ao investigarem o nível de exposição de sistemas cársticos desenvolvidos em 

metadolomitos neoproterozoicos do Grupo Açungui, situados ao norte da cidade paranaense 

de Curitiba, também consideraram a influência de diferentes superfícies de erosão em suas 

análises. Os autores admitem que, a partir do Mioceno Inferior, a configuração dos sistemas 

cársticos por eles estudados foi afetada pelas mudanças ambientais advindas da abertura 

do vale do Rio Ribeira (REBELO et al., no prelo apud NASCIMENTO et al., 2010). 

Admitindo-se as interpretações de Valadão (1998), ao alvorecer do Plioceno o início 

da incisão da atual rede hidrográfica teria sido acompanhado pelo rebaixamento do nível de 

base e pela consequente formação de um gradiente hidráulico, antes inexistente. Com o 

avanço da incisão, devem ter surgido as primeiras formas de restituição. Assim, o sistema 

cárstico, outrora submetido somente a condições freáticas, passa a sofrer também as 

consequências do estabelecimento de condições epígeas. Essas condições provavelmente 

fizeram com que, à medida que os processos de incisão desenvolviam-se, vários setores do 

sistema cárstico investigado passassem a ser controlados por uma dinâmica vadosa. Isso 

teria proporcionado o retrabalhamento da morfologia de parte dos condutos, outrora 

submetidos a uma dinâmica freática. Esse episódio ficou impresso nas formas de incisão 

vertical de alguns dos condutos de morfologias claviforme no setor oeste do Curral de 

Pedras I (FIG. 6.5 E, F). Alguns desses, ainda hoje, estão em franca atividade. Esse é o 

caso de alguns condutos da rede subterrânea ligada à depressão da Lapa do Sol (FIG. 7.5 

A, B). Esse cenário, em que um mesmo tipo de forma ocorre ora fossilizada, ora em 

atividade, sugere que a morfogênese do sistema cárstico estudado esteve, e ainda está 

submetida a uma dinâmica evolutiva poligenética. 

A laterização dos conglomerados encontrados em alguns pontos da superfície do 

topo da elevação topográfica, que hospeda o sistema cárstico do Curral de Pedras I, 

(APÊNDICE A e FIG. 5.4 A) sugere a ocorrência de um longo período de estabilidade 
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tectônica. Neste trabalho, esses conglomerados foram atribuídos à Formação Abaeté 

(Cretáceo). Valadão (1998) sugere que, em muitos locais da porção central do estado de 

Minas Gerais, a “incisão linear dos canais fluviais alcançou o arcabouço litoestrutural 

proterozóico (sic) após ter promovido a erosão da cobertura cretácica” (VALADÃO, 1998, p. 

215). Na RCCP, depois da remoção da cobertura cretácica, a litoestrutura herdada do 

evento compressional Brasiliano/Pan-africano, impressa no arcabouço carbonático 

neoproterozoico (Formação Lagoa do Jacaré), passa a comandar, não somente as 

aberturas do vale do Riacho Fundo, como também a organização da rede de condutos 

subterrâneos do setor oeste do Curral de Pedras I. Os diagramas apresentados na FIG. 7.6 

corroboram essa hipótese ao demonstrarem a existência de uma relação concordante entre 

as direções das feições lineares estruturais da RCCP, das feições cársticas do Curral de 

Pedras I e de seu setor oeste. 

Ademais, outros elementos sugerem que os estágios iniciais de incisão da atual rede 

hidrográfica, provavelmente foram acompanhados, ou até mesmo precedidos, do início da 

carstificação da área investigada. Os testes ácidos realizados em dez amostras de rochas 

coletadas ao longo de uma seção que representa o empilhamento sedimentar da Formação 

Lagoa do Jacaré, na área investigada (FIG. 7.7. GRAF. 7.1), demonstraram que, no setor 

oeste do Curral de Pedras I, os carbonatos situados entre o topo da elevação e a cota 660m 

são significativamente mais sensíveis à dissolução do que aqueles que conformam a base e 

o meio da sequência litoestratigráfica local. O nível de base cárstico conformado pelos 

litotipos menos sensíveis à dissolução deve ter proporcionado o desenvolvimento de um 

relevo cárstico sobrejacente, que ocupava grande extensão areal da superfície, o qual teria 

precedido a intensificação da incisão linear da rede de drenagem. Tal intensificação teria 

acontecido a partir do momento em que o aprofundamento da incisão atingiu os litotipos 

com intercalações pelíticas que, por serem significativamente menos porosos que os 

calcarenitos do topo da Formação Lagoa do Jacaré, favoreceram o escoamento superficial, 

e a consequente incisão da rede hidrográfica, em detrimento da infiltração, principal 

responsável pelos processos de carstificação. 

A hipótese da existência de uma paleosuperfície carstificada com maior alcance 

areal é também corroborada pela existência de condutos fossilizados em afloramentos 

isolados (FIG. 6.4 B), pela presença de antigos condutos subterrâneos seccionados pela 

topografia atual dos afloramentos (FIG. 8.1 A. APÊNDICE C3 – CORTE n-n’ e p-p’) e por 

galerias truncadas pela abertura das maiores depressões que compõem as FAPs (FIG. 8.1 

B. APÊNDICE C2 – CORTE J-J’), fato que comprova que a abertura dessas depressões é 

posterior ao estabelecimento da rede de condutos subterrâneos que teria existido sob uma 

paleosuperfície. 
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FIGURA 8.1 - Testemunhos morfológicos do truncamento de antiga rede 
subterrânea pelos processos de abertura das maiores 
depressões que compõem as FAPs  
A) Galeria truncada pela abertura da depressão da Lagoinha; 
B) Residual de um conduto truncado pela abertura da 
depressão do Entocado (superfície além do personagem) e 
de outra depressão menor adjacente (superfície na qual está 

i i d f tó f )

Foto: Breno Marent 

A B
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Como apresentado no subitem 6.2, os condutos e as galerias de morfologia 

rosariforme são recorrentes nos sistemas subterrâneos do setor oeste do Curral de Pedras I. 

A morfologia mencionada é composta pela interseção de dois ou mais condutos de 

morfologia circular ou elipsoidal que provavelmente em algum momento de suas histórias 

evolutivas desenvolveram-se de forma independente. Em outras palavras, isso quer dizer 

que, no lugar da interseção hoje observada existia uma massa rochosa que individualizava 

os condutos (APÊNDICE C4 – CORTE y-y’, g-g’). Tais interseções são interpretadas nesta 

pesquisa como produto da dinâmica hidrogeológica pretérita, cujas sucessivas oscilações no 

regime de precipitação, acompanhadas ou não de mudanças nos níveis de bases cársticos 

locais, foram os responsáveis pelos processos que desencadearam sucessivas 

coalescências de dois ou mais condutos de morfologia circular e elipsoidal, que deram 

origem às morfologias rosariformes atuais. Evidência referente à gênese admitida para a 

morfologia mencionada pode ser verificada na FIG. 6.5 A. A massa rochosa centimétrica, 

que individualiza as seções circulares superior e inferior, teria sido completamente 

dissolvida, caso a condição freática responsável pela elaboração do conduto perdurasse por 

mais tempo. 

O avanço da incisão da atual rede hidrográfica iniciada no Mioceno deve ter sido 

acompanhado pelo recuo paralelo (backwearing) das escarpas e pelo rebaixamento vertical 

(downwearing) da superfície carbonática. A primeira hipótese é corroborada, sobretudo 

pelas elevadas declividades que conformam as escarpas, as quais separam as superfícies 

elevadas das rebaixadas (APÊNDICE B), enquanto a segunda apoia-se na presença de 

testemunhos do desmantelamento de coberturas cretácicas posicionadas sobre as 

superfícies de cimeira do Curral de Pedras I (APÊNDICE A. FIG. 5.4 C, D).  

Conforme apresentado no subitem 3.3.2, o recuo de escarpas também foi 

reconhecido como importante controlador da morfologia de um campo de karren situado no 

parque nacional Judbarra/Gregory, na Austrália (GRIMES, 2012). A configuração do sistema 

cárstico do setor oeste do Curral de Pedras I é diretamente afetada pelo recuo paralelo das 

escarpas, uma vez que a exfiltração das águas subterrâneas pode ter sua dinâmica alterada 

à medida que as cabeceiras de drenagem avançam para montante. As implicações dos 

processos associados a esse cenário foram apresentadas no subitem 5.5. Ademais, a partir 

de observações em campo, durante episódios de precipitação e da plotagem da topografia 

dos sistemas de condutos subterrâneos sobre a carta do carste do setor oeste (FIG. 5.16), 

foi possível inferir a direção dos fluxos hídricos drenados a partir do lago formado sobre o 

piso do polje da Lagoinha. Isso implica a possibilidade da ocorrência de capturas de 

drenagem subterrânea em decorrência do recuo das cabeceiras de drenagem. 
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Apesar de não ter sido possível a realização de qualquer relação direta entre os 

processos geomorfológicos responsáveis pela formação dos dois níveis deposicionais 

fluviais mapeados, descritos e apresentados no subitem 5.4, sua integração nesta pesquisa 

foi de fundamental importância para o esclarecimento dos processos geomorfológicos 

responsáveis pela evolução do relevo na região. 

A presença de níveis deposicionais fluviais com diferentes características, 

posicionados em compartimentos altimétricos distintos, denota a alteração na capacidade de 

erosão/deposição associadas aos canais de drenagem. Com base nas características 

texturais dos níveis deposicionais presentes na RCCP, é possível afirmar que houve uma 

mudança generalizada no que se refere à capacidade de transporte sedimentar realizado 

pelo Riacho Fundo, ao longo do Quaternário. Estabelecer categoricamente o motivo pelo 

qual ocorreu a mudança mencionada é tarefa assaz complexa. Contudo, a partir da análise 

das características dos depósitos, aliada à interpretação dos dados neotectônicos 

apresentados no capitulo 2 e no subitem 5.2, é possível tecer algumas hipóteses sobre esse 

assunto. Nesse sentido, acredita-se na possibilidade de que blocos subsidentes situados no 

nas imediações do baixo Rio Jequitaí tenham propiciado o rebaixamento do nível de base 

ao qual se submete o terço de jusante do Riacho Fundo, o que propiciou reajuste da 

hidrodinâmica de seu caudal. Esse reajuste refere-se ao acréscimo energético adicionado 

aos fluxos hídricos do Riacho Fundo em resposta ao rebaixamento de seu nível de base. 

Consequentemente seu potencial erosivo foi elevado e, assim, houve a retomada da incisão 

linear de sua calha, o abandono do NDFS e o início da deposição do NDFI, o qual 

atualmente está sendo erodido e possivelmente em processo de abandono. 

Assim como os níveis deposicionais fluviais abandonados, o setor oeste do Curral de 

Peras I conta com uma gama de feições cársticas fossilizadas que evidenciam condições 

ambientais pretéritas. Ainda assim, alguns setores do modelado cárstico investigado 

encontram-se em franco processo de elaboração. Apesar disso, o seu processo evolutivo 

torna-se lento devido ao fato da recarga hídrica ser autóctone e condicionada às águas 

pluviais. Ao que parece, os processos relacionados ao recuo paralelo das escarpas, com 

destacado papel para aqueles relacionados à dinâmica das cabeceiras de drenagem, são os 

principais agentes controladores dos processos cársticos do setor oeste do Curral de Pedras 

I. A relação entre a posição topográfica das cabeceiras de drenagem e a arquitetura e a 

composição da sequência litoestratigráfica, que conforma a elevação topográfica sobre a 

qual se desenvolve o sistema cárstico investigado, denota a existência de um nível de base 

cárstico que controla todo o sistema de drenagem responsável pela evolução do sistema 

cárstico pesquisado. Tal configuração também é responsável pelo fato de, em uma área de 

tamanho reduzido, ocorrerem formas, materiais e processos associados a todos os sistemas 
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morfodinâmicos de um sistema cárstico ativo: sistema de introdução, sistema de transição e 

sistema de restituição (FIG. 8.2). 
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FIGURA 8.2 – 
Bloco diagrama 
representando o 
sistema cárstico 
do setor oeste 
do Curral de 
Pedras I e suas 
imediações 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Região Cárstica dos Currais de Pedras possui formas compositoras de um 

repertório ambiental digno de contemplações circunspectas, principalmente, quando se 

anseia tentar compreender o espetáculo por elas protagonizado. Esse anseio foi o estopim 

desta empreitada que, agora, necessita de derradeiras considerações. 

A primeira refere-se à efetividade demonstrada pela tentativa de se tentar 

compreender o funcionamento de um relevo cárstico em carbonatos, a partir de sua 

inserção em um contexto geomorfológico mais amplo. Dadas a compreensão e a análise 

das interpretações referentes à elaboração das superfícies erosivas presentes na área 

investigada, foi possível realizar uma aproximação do carste investigado àquele cenário e 

corroborar a hipótese da existência de feições cársticas miocênicas, ainda preservadas no 

Curral de Pedras I. 

Para a aproximação referente à escala temporal que envolve as superfícies erosivas 

mencionadas, foram usados dados de cronologia relativa (VALADÃO, 1998) e absoluta 

(AULER, 1999), ambos aplicáveis ao contexto do Cráton São Francisco. Apesar de os 

métodos de datação mencionados serem, muitas vezes, controversos e questionados, a 

aproximação realizada nesta pesquisa demostrou haver uma coerência entre os resultados 

obtidos e a aplicação de ambos os métodos. 

Por outro lado, a investigação da origem da paisagem cárstica de modo associado 

ao contexto geomorfológico no qual está inserida demonstrou o papel determinante dos 

processos fluviais na configuração morfológica atual. A calha do Riacho Fundo tem atuado 

como nível de base no condicionamento dos processos morfodinâmicos desde o Terciário, 

incluindo os processos de carstificação responsáveis pela origem dos currais de pedras. 

A investigação dos processos envolvidos na configuração da paisagem cárstica do 

setor oeste do Curral de Pedra I foi o principal objetivo desta pesquisa. Esse foi alcançado e 

tornou possível a identificação de formas relictas associadas a um ambiente morfodinâmico 

pretérito. 

O exaustivo investimento na aquisição e na produção de dados referentes à geologia 

e à geomorfologia, materializados nas cartas geológica e geomorfológica e na carta do 

carste do Curral de Pedras I, foram as bases iniciais para a construção das interpretações 

referentes às influências da dinâmica geomorfológica da RCCP no carste do setor oeste do 

Curral de Pedras I. A compartimentação do campo de karren do Curral de Pedras I 

possibilitou identificar diferentes estágios em sua dissecação e associá-los a cenários 

morfodinâmicos distintos. 
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As descrições petrográficas, o teste por ataque ácido e o alinhamento altimétrico das 

cabeceiras de drenagem tornaram clara a influência dos níveis pelíticos da Formação Lagoa 

do Jacaré na inibição e no controle do desenvolvimento do modelado cárstico investigado 

com maior nível de detalhes. Ao que indicam os dados gerados por esta pesquisa, o baixo 

teor de minerais carbonáticos nessas litofácies e o fato de essas possuírem uma 

granulometria mais fina inibem respectivamente sua dissolução e a percolação das águas 

por sua massa. Esse contexto parece ser o principal fator que explica o fato de as feições 

cársticas do setor oeste do Curral de Pedras I não se desenvolverem verticalmente, além do 

limite de ocorrência dos carbonatos mais puros. 

As informações referentes à geologia estrutural, obtidas por meio de medições em 

afloramentos, e a partir do processamento de produtos de sensores remotos, demonstraram 

existir importante controle estrutural na elaboração das feições cársticas mapeadas. 

Os trabalhos em campo destinados, dentre outros objetivos, à observação do 

comportamento hidrológico dos sistemas cársticos do setor oeste do Curral de Pedras I 

permitiu uma associação direta entre a dinâmica de escoamento atual e a elaboração das 

formas cársticas. A associação dos fatos observados ao embasamento teórico adquirido 

permitiu a construção das interpretações referentes à dinâmica pretérita e à dinâmica atual, 

responsáveis pela elaboração e pelo retrabalhamento das formas cársticas. Essas 

interpretações sustentam grande parte da proposta apresentada referente à relação entre as 

morfologias do carste do setor oeste do Curral de Pedras I e a evolução do relevo admitida 

para a RCCP. 

Por fim, é possível elencar alguns temas que podem refutar ou corroborar as 

interpretações construídas durante este trabalho e também servir de base para pesquisas 

palinológicas, paleontológicas e arqueológicas. São eles: 

1) Investigação acerca de antigos depósitos clásticos existentes em algumas cavernas 

prospectadas, que podem ser dotados de conteúdo fossilífero passíveis de datação. 

2) Estudos palinológicos nos sedimentos que conformam o piso do polje da Lagoinha, 

visando a reconstituições paleoambientais. 

 

3) Investigações de possíveis correlações entre a dissolução da rocha e a presença de 

poças situadas no interior dos condutos ligados ao polje da Lagoinha, as quais 

contêm água e guano de morcegos. 

4) Identificação sistemática das rochas que compõem os conglomerados situados nos 

compartimentos de topo de Curral de Pedras I e dos litotipos usados para a 

fabricação dos vestígios líticos encontrados em alguns sítios arqueológicos do setor 

oeste do Curral de Pedras I. 
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ANEXO A 
 
Fichas de descrições petrográficas 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: LPS (UTM WGS1984 23S 546294mE/8110330mN Alt.: 686m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Rocha carbonática de coloração escura, apresentando porção de granulometria fina, não 
discernível macroscópicamente, e porção de granulometria grossa com clastos tamanho 
grânulo.  
 

Mineralogia (calcarenito) 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Carbonato 95 Opacos <1 - - 
Quartzo 5 - - - - 

Mineralogia (calcilutito) 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Carbonato 90 Opacos <1 - - 
Quartzo 10 - - - - 

 
Descrição Microscópica  
 
Granulometria muito fina a grossa (silte/argila a areia grossa/grânulo). Delimitação clara entre 
os níveis de granulometrias distintas. Na porção de granulometria fina, ocorrem cristais médios 
e grossos, alguns apresentando geminação. Ocorrem também pequenas aglomerações de 
quartzo muito fino. Apresenta cimentação esparítica. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Calcarenito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos LP5a: porção calcarenítica: grãos de carbonato tamanho areia grossa a grânulo 
envoltos em matriz de carbonato e quartzo tamanho silte. Apresenta cimentação esparítica. 

Fotos LP5b: porção pelítica: carbonato e quartzo de granulometria muito fina (silte a argila). 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: 12 (UTM WGS1984 23S 546531mE/8110617mN Alt.: 674m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Rocha carbonática de granulometria fina e coloração escura. 
 

Mineralogia 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Carbonato 95 Opacos <1 - - 
Quartzo 5 - - - - 

 
Descrição Microscópica  
 
Rocha apresentando grãos arredondados a sub-angulosos de carbonatos e quartzo, 
apresentando granulometria areia fina (80%) a média (15%) e aproximadamente 5% de 
pelóides de tamanho chegando a até 1,5mm. Apresenta cimentação esparítica. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Calcarenito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos 12: grãos de carbonato tamanho areia fina a média envoltos em cimento esparítico. Na 
metade esquerda de ambas as fotos são observáveis alguns pelóides de dimensões variadas. 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: 10 (UTM WGS1984 23S 546401mE/8110763mN Alt.: 655m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Rocha carbonática de cor escura, apresentando lâminas de calcilutito intercaladas. 
 

Mineralogia 
Minerais 

Essenciais 
% Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Carbonato 90 Opacos e sericita <1 - - 
Quartzo 10 - - - - 

- - - - - - 
 
Descrição Microscópica  
 
Rocha de granulometria argila a areia fina, apresentando carbonatos e quartzo de 
granulometria areia fina imersos em matriz pelítica (calcilutito); a matriz corresponde a 70% da 
lâmina. São observáveis concreções de carbonato aonde a granulação chega até 2 mm. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Calcilutito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos 10: grãos de carbonato e quartzo de granulometria areia fina imersos em matriz pelítica. 
Em ambas as fotos, à esquerda, concreção de carbonatos subédricos com cristais chegando a 
0,3 mm. 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: 09 (UTM WGS1984 23S 546392mE/8110780mN Alt.: 654m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Rocha carbonática de cor escura, de granulometria não discernível a olho nu, apresentando 
finas laminações. 
 

Mineralogia 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Carbonato 60 Opacos 5 - - 
Quartzo 25 - - - - 
Sericita 10 - - - - 

 
Descrição Microscópica  
 
Rocha apresentando granulometria silte a areia fina, apresentando grãos de quartzo 
arredondados e grãos de carbonato recristalizados, anédricos. São observadas intercalações 
de níveis de minerais opacos e sericita na rocha, com palhetas de sericita de tamanho 
chegando a 0,5mm. Não se observa nenhuma orientação preferencial nas palhetas de sericita. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Calcilutito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos 06: grão de carbonato e quartzo, de granulometria silte, intercalados a nível pelítico 
contendo sericita (linha escura na foto a nicóis cruzados). Na porção inferior, concreção de 
carbonato de aproximadamente 3mm. 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: 08 (UTM WGS1984 23S 546330mE/8111187mN Alt.: 643m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Amostra estratificada, apresentando uma camada pelítica e uma camada de calcarenito. 
 

Mineralogia 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Carbonato 85 Opacos 5 - - 
Quartzo 10 - - - - 

- - - - - - 
 
Descrição Microscópica  
 
Rocha de granulometria silte a areia fina, apresentando lâminas finas (0,1 a 0,2mm) de pelito 
(calcilutito) intercaladas a camadas de granulometria maior de carbonatos e quartzo em 
laminação planar-paralela. Grãos de carbonato apresentam-se subédricos e grãos de quartzo 
apresentam-se subarredondados a angulosos, cimentados por esparito. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Calcarenito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos 08: na porção inferior, intercalação de lâminas finas de calcilutito (granulometria argila a 
silte) com lâminas de calcarenito (granulometria areia fina a silte). Na porção superior são 
observáveis grãos de carbonato e quartzo de granulometria areia fina com cimentação 
esparítica entre si. Na porção superior à direita, concreção de carbonatos subédricos, com 
cristais chegando a 0,5mm. 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: 06 (UTM WGS1984 23S 546303mE/8111249mN Alt.: 627m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Rocha carbonática de cor escura, apresentando lâminas finas de calcilutito intercaladas, 
localmente descontínuas. 
 

Mineralogia 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Carbonato 70 Opacos 4 - - 
Quartzo 15 Feldspato <1 - - 
Sericita 10 - - - - 

 
Descrição Microscópica  
 
Calcarenito apresentando grãos subarredondados a subangulosos de quartzo e carbonato, 
palhetas finas e curtas de sericita, granulometria areia fina, cimentação esparítica, intercalado a 
lâminas finas (0,1 a 0,7mm) e descontínuas de pelitos (calcilutitos), em laminação planar-
paralela. Ao redor dos grãos de opacos observa-se bordas de alteração, gerando linhas 
amareladas que percolam por entre as lâminas pelíticas. Observou-se ainda um fragmento 
isolado de feldspato de aproximadamente 1,5mm, sericitizado. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Calcarenito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos 09: intercalações entre lâminas pelíticas (linhas escuras na foto a nicóis cruzados) e 
lâminas de granulometria areia fina. Em destaque um fragmento isolado de feldspato 
sericitizado na porção central das fotos.



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
 
No da amostra: 03 (UTM WGS1984 23S 546320mE/8111360mN Alt.: 590m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Rocha carbonática de cor escura, esparítica, apresentando veios e estrutura maciça. 
 

Mineralogia 
Minerais 

Essenciais 
% Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Carbonato 95 Opacos 1 - - 
Quartzo <5 - - - - 

 
Descrição Microscópica  
 
Rocha apresentando grãos sub-arredondados a sub-angulosos de carbonatos, em contatos 
cerrados (feição diagenética de intercrescimento). Observa-se fraturas preenchidas por 
carbonatos subédricos 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Calcarenito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos 03: grãos de carbonato recristalizados em contatos cerrados entre si. 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: 03B (UTM WGS1984 23S 546320mE/8111360mN Alt.: 590m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Rocha carbonática de cor escura, apresentando estrutura maciça e componentes semelhantes 
a intraclastos e oólitos. São observados veios de quarzto na amostra. 
 

Mineralogia 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Quartzo 70 - - - - 
Carbonato 30 - - - - 

 
Descrição Microscópica  
 
Rocha apresentando grãos sub-arredondados a sub-angulosos de quartzo, granulometria 
variando de silte a grânulo; carbonatos subédricos a anédricos de granulação média a grossa 
ocupando espaços entre os grânulos de quartzo. Nos grânulos e em grãos de areia o quartzo 
apresenta-se recristalizado, podendo ser de origem quartzítica ou oriundos da substituição de 
carbonatos por quartzo; os carbonados englobam grãos de quartzo, apresentando textura 
poiquilotópica. Matriz de quartzo tamanho silte. Rocha cortada por veios de quartzo que fazem 
ângulos de 60 graus entre si. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Arenito conglomerático 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos 03B: grãos de quartzo recristalizados, de granulação fina a grossa, aparentemente 
substituindo grãos de carbonato. Grãos de carbonato envolvendo aglomerados de finos grãos 
de quartzo (textura poiquilotópica). 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: 02M (UTM WGS1984 23S 546305mE/8111370mN Alt.: 583m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Rocha carbonática de cor escura de granulometria areia fina a grossa, apresentando matriz de 
colocação alaranjada, sem estruturas discerníveis a olho nu.  
 

Mineralogia 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Carbonato 80 - - - - 
Quartzo 15 - - - - 
Sericita 5 - - - - 

 
Descrição Microscópica  
 
Carbonatos em grãos médios a grossos subarredondados, envoltos por matriz carbonática-
quartzosa com sericita. Cristais carbonáticos subédricos e quartzo anédrico. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos):Calcarenito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos 02M (esquerda) e 02M_x(direita): grãos de carbonato tamanho areia média a grossa 
com pouca matriz entre os grãos. 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: 02i (UTM WGS1984 23S 546305mE/8111370mN Alt.: 583m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Amostra estratificada, apresentando uma camada pelítica e uma camada de calcarenito. 
 

Mineralogia (calcarenito) 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários %

Carbonato 97 - - - - 
Argilominerais 3 - - - - 

Mineralogia (calcilutito) 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários %

Argilominerais 60 - - - - 
Carbonatos 40 - - - - 

 
Descrição Microscópica  
 
Na seção delgada, a rocha apresenta duas feições distintas. Na primeira, grãos de carbonato 
tamanho silte a areia fina, angulosos a sub-angulosos com sinais de recristalização 
diagenética, apresentando pouco material pelítico. Na segunda observam-se grãos de 
carbonato alongados segundo uma direção preferencial e predomínio de argilominerais; estes 
se apresentam na lâmina como um espaço vazio, provavelmente havendo sido removidos 
durante o processo de laminação. É possível determinar que os espaços vazios correspondam 
aos argilominerais pela análise da amostra de mão a partir da qual foi feita a lâmina. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Calcarenito e calcilutito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 
 

 
 Fotos 02i: contato entre calcarenito (superior) e calcilutito (inferior), observado em lâmina 
delgada. 



Minas Jr. Consultoria Mineral 
FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA  

 
No da amostra: PTO F4 (UTM WGS1984 23S 544542mE/8111409mN Alt.: 491m) 
 
Descrição macroscópica da amostra: 
Argilito de cor bege, sem estruturas discerníveis macroscópicamente. 
 

Mineralogia 
Minerais Essenciais % Minerais Acessórios % Minerais Secundários % 

Argilominerais 55 Biotita (detrítica) 5 - - 
Quartzo 20 Opacos 5 - - 
Sericita 15 - - - - 

 
Descrição Microscópica  
 
Rocha de granulometria fina (argila a silte), de coloração bege-clara, apresentando laminação 
planar-paralela. Composta predominantemente por argilominerais, contém grão pequenos, 
arredondados a subangulosos de quartzo e palhetas de sericita e biotita detríticas orientadas. A 
orientação das micas indica metamorfismo incipiente tendo atuado na rocha. 
 
Nome da rocha (com base em dados macroscópicos e microscópicos): Argilito 
 
Fotomicrografia: 
A nicóis paralelos (esquerda) e a nicóis cruzados (direita). 
Escala: Linha vermelha = 3mm. 
 

Fotos PTOF4: lâminas intercaladas de argilominerais+sericita e silte. Coloração laranja 
observável na foto sob nicóis paralelos.
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ANEXO B 
 
Relação das cavernas, fendas e abismos visitados durante a pesquisa 
 

n.  nome 
WGS84/23K  Alt. 

(m) mL  mN 
1  Caverna da Surgência  547013  8110291  710 
2  Caverna do Só  547344  8122030  703 
3  Caverna da Descida  547476  8122082  705 
4  Gruta Buraco do Mocó  546781  8110354  694 
5  Caverna do Sozinho  546891  8122377  705 
6  Caverna do Cansanção  546970  8110570  703 
7  Caverna dos Abismos  547433  8110215  700 
8  Caverna Casa da Onça  547495  8110172  697 
9  Lapa do Teto Delgado  546870  8110560  696 
10 Caverna do Alambique  547219  8110658  685 
11 Lapas da Lagoinha  546297  8110410  689 
12 Abismo3  546172  8110370  687 
13 Abismo4  546172  8110434  686 
14 Lapa do Sol  546294  8110330  687 
15 Abismo2  546195  8110408  691 
16 Gruta da Passagem  546711  8110655  694 
17 Gruta Buraco da Chuva  546451  8110554  682 
18 Lapa da Coruja Branca  546762  8110645  694 
19 Lapa do Dim  546547  8110662  686 
20 Gruta do Urubu Rei  548163  8129222  640 
21 Abismo1  546345  8110590  691 
22 Lapa da Solução  546545  8110033  675 
23 Caverna Explorada  546632  8109928  679 
24 Caverna do Pensamento  546627  8109928  680 
25 Lapa da Questão  546511  8109992  668 
26 Lapa das Duas Gameleiras  546564  8110868  674 
27 Caverna do Sumidouro  546400  8110759  676 
28 Lapa da Barriguda em Flor  546554  8110928  673 
29 Lapa Con  546623  8109735  664 
30 Gruta da Cerca  546932  8113921  669 
31 Lapa do Urubu  546823  8118002  664 
32 Lapa da Festa  545769  8118788  649 
33 Caverna Boqueirão do Barreiro  546690  8117980  633 
34 Lapa D'água  545802  8118469  618 
35 Gruta do Tiburcio  544703  8117677  602 
36 Abrigo do Cavalo Marinho  546498  8109951  663 
37 Caverna Cavalo Marinho  546462  8109879  639 
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