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RESUMO 

De acordo com a legislação brasileira, as cavidades são bens da união e devem ser 

protegidas. Cavidades de máxima relevância não podem sofrer danos. Mas as cavidades 

são dinâmicas, evoluem com o tempo; a evolução natural de uma cavidade é o colapso 

do teto e/ou desmoronamentos. Esta dissertação visou caracterizar duas cavidades 

associadas a litologias ferruginosas do ponto de vista geológico, geotécnico e hídrico por 

meio de: mapeamento de descontinuidades; classificação geomecânica do maciço pelo 

sistema RMR e Q; mapa de espessura de teto; mapa de pontos de aporte de água 

(gotejamentos, espeleotemas, bacias), cones de sedimentos e raízes; caracterização da 

pluviometria e infiltração das águas nas cavidades. De posse destes dados realizou-se 

sobreposição dos mapas e análise da susceptibilidade geotécnica. As cavidades situam-se 

no sinclinal Gandarela (MG) e são denominadas de AP_0009 e AP_0038. A AP_0009 é 

uma cavidade natural subterrânea em canga e hematitito; a AP_0038 é uma paleotoca em 

canga e saprolito (ocre). Atualmente não há mineração no local. As análises mostraram 

que o principal fator de instabilidade na AP_0009 são descontinuidades abertas definindo 

fragmentos métricos no teto. Na cavidade AP_0038 a principal susceptibilidade a 

desmoronamentos relaciona-se ao tamanho do vão livre e espessura de teto. Em ambas as 

cavidades pode ocorrer colapso do teto em condições naturais; o principal agente 

desestabilizador é a água – através da percolação favorece a retirada de material 

cimentante na canga (AP_0038) e/ou lava as paredes das descontinuidades (AP_0009). 

Complementando os estudos realizou-se análise da infiltração das águas nas cavidades e 

relações com a pluviometria. 

Palavras-chave: Cavidade, Geologia, Classificação geomecânica, Infiltração, 

Estabilidade. 
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ABSTRACT 

Brazilian law says that caves are property of the union and must be protected. Caves of 

maximum relevance can not be damaged. But the caves are dynamic, they change over 

time; cave´s natural evolution is collapse of the roof and / or landslides. This dissertation 

characterized two caves in ferrous lithologies from geological, geotechnical and 

hydrological setting: discontinuities maps; geomechanical classification - RMR and Q 

system; ceiling thickness map; map of water points (drippings, speleothems, “bacias”), 

sediment cones and roots; characterization of rainfall and water infiltration into the caves. 

With these data, map overlays and stability analysis were performed. The caves located 

in the Gandarela (MG) syncline and are called AP_0009 and AP_0038. AP_0009 is a 

natural cave in canga and hematite; AP_0038 is a paleotoca in canga and saprolito. There 

isn´t mining on site. The analyzes showed that the main instability factor in AP_0009 are 

open discontinuities defining metrical fragments in the ceiling. In the AP_0038 the main 

fragility is related to the wide spaces and ceiling thickness. In both cavities, roof collapse 

may occur under natural conditions; the main destabilizing agent is water - through 

percolation it favors the removal of cementing material in the canga (AP_0038) and / or 

washing the walls of the discontinuities (AP_0009). Complementing the studies, the 

analysis of water infiltration into the cavities and relationships with rainfall was carried 

out. 

Key words: Cave, Geology, Geomechanical classification, Infiltration, Stability. 
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CAPÍTULO  1  
1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com a legislação, tem-se a definição: “cavidade natural subterrânea é todo e 

qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo ser humano, com ou sem abertura 

identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna e 

buraco, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as comunidades bióticas 

ali encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua formação 

tenha sido por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de 

rocha encaixante (CONAMA, 347/04).” 

As cavernas não são imutáveis no tempo; possuem toda uma dinâmica relacionada a 

recursos tróficos, sedimentos e águas estando em constante evolução. Esta evolução pode 

ser afetada por modificações antrópicas. Desta forma o estudo sobre a estabilidade de 

cavernas torna-se fundamental ante a quantidade de espeleólogos e visitantes nas mesmas. 

Os perigos estão associados à queda de blocos sobre pessoas, soterramento, ou mesmo o 

colapso do teto com queda de estruturas ou equipamentos situados na superfície.   

Os estudos visando atendimento à legislação em cavidades associadas a litologias de ferro 

são recentes (principalmente a partir de 2000) e tem-se expandido englobando 

mapeamento geotécnico, classificação RMR e sistema Q. Estes métodos foram aplicados 

inicialmente a túneis, ou seja, para rochas sob tensão. Ressalte-se, no caso, que as 

cavidades são superficiais; a canga foi formada em superfície – não existe tensão; os 

itabiritos e rochas subjacentes foram expostas a intemperismo durante vários milhões de 

anos (idade dos itabiritos da Fm. Cauê de aproximadamente 2,7 Ba). Do exposto resulta 

que a metodologia aplicada deve ser adaptada, mas teve validade devido à caracterização 

de descontinuidades de forma ampla. 



2 

A pesquisa bibliográfica agrupou dados de geologia por meio dos mapas e relatórios do 

Projeto APA-SUL (CPRM, 2005), relatórios, furos de sondagem e cadastro de pontos de 

água do Projeto Apolo (VALE, 2006, 2007, 2008). Foram consultados artigos, relatórios, 

dissertações e teses versando sobre cavidades e também sobre o uso de pluviógrafos em 

cavidades. 

No decorrer do ano de 2015 e 2016 foram adquiridos dados primários das cavidades 

AP_0009 e AP_0038; realizou-se o mapeamento litológico, caracterização das 

descontinuidades, mapeamento de pontos de água, presença de raízes, formação de cones 

de sedimentos e identificação de processos associados, vestígios de desmoronamentos 

recentes, plotagem de porções com fragmentos destacados. Realizou-se também o 

monitoramento mensal da pluviometria e infiltração através da instalação e manutenção 

de pluviógrafos externo e internos às cavidades. 

Estes dados foram separados e plotados em mapas para posterior análises. As famílias de 

descontinuidades foram tratadas com o programa DIPS; para análises posteriores utilizou-

se valores médios por família (fornecido pelo programa DIPS). A cavidade AP_0009 

apresenta formação de diversas cunhas evidenciadas pelo programa UNWEDGE. No 

caso dos salões realizou-se estudo de raio hidráulico que relaciona o perímetro dos salões 

com sua área. Para tanto utilizou-se o martelo de Schimdt de forma a caracterizar a 

resistência da rocha (canga). Para os dados oriundos dos pluviógrafos foi utilizado o 

programa EXCEL. 

O estudo resultou em mapas de: litologia, pontos notáveis (com água, raízes, cones de 

sedimentos, buracos no teto, vestígios de água no piso), descontinuidades, espessura de 

teto e evidencias de desabamentos. A sobreposição destes mapas originou a mapa de 

susceptibilidade geotécnica para as cavidades. 

1.2  OBJETIVO GERAL 

A proposta desta dissertação é determinar a susceptibilidade geotécnica em duas 

cavidades associadas a litologias ferruginosas. Pretendeu-se avaliar as condições 

geotécnicas frente às condições de umidade nas cavidades. Para tanto mapeou-se o 

maciço rochoso através de sistema de classificação geomecânica (RMR e Q) com 
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adaptações; complementando os estudos determinou-se o regime pluviométrico e 

infiltração das águas nas cavidades. 

Espera-se que a caracterização da infiltração das águas nas cavidades contribua no 

aperfeiçoamento do mapeamento geotécnico e mostre a relevância da caracterização 

sazonal das cavidades para o meio físico. 

Também espera-se contribuir para o desenvolvimento de ferramentas específicas de 

mapeamento geotécnico e sistemas de classificação uma vez que a maioria das cavidades 

em litologias ferruginosas situam-se em pouca profundidade não estando expostas a 

tensões que justifiquem o uso do sistema de classificação RMR ou Q. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

De acordo com a legislação, cavidades classificadas como de máxima relevância devem 

ser estudadas e protegidas não podendo sofrer impactos negativos de origem antrópica. 

Porém, naturalmente, as cavidades tendem à instabilidade por suas próprias 

características. 

Em cavidades associadas a litologias ferruginosas, estas características incluem presença 

constante de fragmentos no piso corroborando a constância de desabamentos; alta 

declividade das vertentes e consequentemente alta energia nos processos relacionados à 

água, mesmo que sazonais; pequena espessura do teto (< 20m de profundidade); presença 

constante de descontinuidades; razoável a baixa qualidade do maciço rochoso. Ressalte-

se que os fragmentos rochosos no piso se mostram angulosos, de origem autóctone 

denotando a instabilidade das cavidades em litologias ferríferas. 

Os avanços sobre a estabilidade de cavidades tornam-se fundamentais ante a quantidade 

de espeleólogos e visitantes nas mesmas. Os principais perigos estão associados à queda 

de fragmentos sobre pessoas, soterramento, ou mesmo o colapso do teto com queda de 

estruturas ou equipamentos situados na superfície. Compreender a dinâmica, resistência 

e fragilidades das cavidades associadas a litologias ferruginosas auxilia na preservação 

destas cavidades visando atender à legislação vigente. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos e três anexos. A seguir descreve-se o 

assunto principal de cada capítulo de forma sucinta. 

O Capítulo 1 é a introdução e discorre sobre a importância, objetivo e motivação para 

estudar o tema, com descrição do que foi realizado para atingir o objetivo. O Capítulo 2 

trata do referencial teórico onde tem-se a pesquisa das principais metodologias e 

conceitos aplicados nesta dissertação. Tem-se a parte de legislação e cavidades associadas 

a litologias ferríferas que evidencia a evolução da espeleologia no Brasil e como as 

cavidades adquiriram importância no meio ambiente nacional. No contexto geológico e 

solos expõe-se a descrição e caracterização do local físico onde as cavidades inserem-se. 

Na parte de estabilidade e classificação geomecânica discorre-se sobre o desenvolvimento 

dos conceitos e sua aplicação. Na parte de pluviometria narra-se sobre a forma de 

ocorrência das águas para cavidades ferruginosas. 

O Capítulo 3 informa o material e métodos utilizados na pesquisa, com base nos conceitos 

do capítulo 2. O Capítulo 4 mostra os resultados alcançados com a aplicação dos conceitos 

e metodologia. Descreve a área das cavidades, o contexto geológico local, suas principais 

características geológica-geotécnicas e formas de ocorrência das águas. No Capítulo 5 

tem-se a síntese dos resultados obtidos para cada cavidade incluindo-se análises diversas 

como estudos de formação de cunhas, comparações entre as cavidades, possíveis 

explicações para resultados notáveis. No capítulo 6 tem-se as conclusões e sugestões para 

pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO  2  
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CAVIDADES E LEGISLAÇÃO 

Embora as cavidades sejam conhecidas e utilizadas a muito pelo ser humano, seja como 

moradia, seja como fonte de salitre, esconderijo, dispensa, etc. somente por volta de 1830 

tem-se relatos de estudos em cavidades no Brasil. O pioneiro foi Peter Wilhelm Lund, 

naturalista dinamarquês que veio ao Brasil devido a problemas de saúde e interessou-se 

pelas cavidades em lagoa Santa, mas especificamente pelos seus fósseis. Para delimitar 

onde os ossos se encontravam contou com a colaboração dos desenhos e mapas realizado 

por Andreas Brant, iniciando-se assim o costume de confeccionar mapas e estudar de 

forma metódica as cavidades. Posteriormente, novos estudos sistemáticos (1895 a 1906) 

foram realizados no Alto Ribeira, SP, pelo alemão Richard Krone. 

O primeiro grupo brasileiro de espeleologia foi a Sociedade Excursionista e 

Espeleológica (SEE), fundada em 1937. A Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) 

surgiu quase 30 anos depois, em 1969. Com a SBE a espeleologia nacional iniciou sua 

organização e capacidade de decisão, conseguindo por meio de divulgação inserir as 

cavidades como patrimônio nacional digno de preservação, direito este garantido pela 

constituição de 1988. 

De acordo com a legislação tem-se a definição de cavidade como: “cavidade natural 

subterrânea é todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo ser humano, com ou 

sem abertura identificada, popularmente conhecido como cavidade, gruta, lapa, toca, 

abismo, furna e buraco, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as 

comunidades bióticas ali encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, 

desde que a sua formação tenha sido por processos naturais, independentemente de suas 

dimensões ou do tipo de rocha encaixante (CONAMA, 2004).” 
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As leis mais importantes sobre o patrimônio espeleológico nacional são citadas a seguir 

(com base no site: http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/legislacao.html): 

 1986 - CONAMA n° 09/86 - Preservação do patrimônio espeleológico nacional. 

 1988 - Constituição Federal de 1988 – artigo 20, inciso X: “...são bens da união as 

cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos”; 

 1990 - Portaria IBAMA n° 887/90. Define de critérios de uso e proteção de 

cavidades e respectiva área de influência. 

 1990 - Decreto n° 99.556/90 – Estabelece termos e regras para proteção de 

cavidades. 

 2004 - Resolução CONAMA nº 347/04 – Dispõe sobre a proteção ao patrimônio 

espeleológico. Ressalte-se que no artigo 4 define área de influência de 250m para 

toda a cavidade até realização de estudos específicos. 

 2008 - Decreto Federal nº 6.640 de 07/11/2008 – Dispõe sobre a proteção de 

cavidades naturais e possibilidade de impacto de acordo com o grau de relevância. 

 2009 - IN02/09 - Define a metodologia para classificação de grau de relevância de 

cavidades. 

 2009 - MMA Portaria 358/09 - Estabelece o programa nacional de conservação do 

patrimônio espeleológico. 

 2009 - Criação do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavidades 

(CECAV) 

 2010 - Resolução CONAMA 428 - Dispõe sobre licenciamento ambiental de 

empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências 

 2014 - Termo de referência CECAV - Orientações Básicas à realização de estudos 

espeleológicos sobre área de influência sobre o patrimônio espeleológico. 

 2014 - Instrução de Serviço (IS) Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD) - IS n° 03/2014 (Minas 

Gerais, 2014) procedimentos administrativos a serem realizados pelas 

Superintendências Regionais de Regularização Ambiental (SUPRAMs), quanto a 

empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores ao património 

espeleológico. 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/legislacao.html):
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 2016 - Decreto Estadual-MG n° 47.041/16 (Minas Gerais, 2016), que trata dos 

critérios para compensação e indenização dos impactos e danos causados em 

cavidades naturais subterrâneas. 

 2016 - CECAV publica um TR sobre Orientações Básicas à Realização de Estudos 

Ambientais sobre Sismografia Aplicada ao Patrimônio Espeleológico (Brasil, 

2016). 

 2017 - IN01/17 estabelece procedimentos para definição de outras formas de 

compensação para cavidades de alta relevância impactadas irreversivelmente. 

 2017 - IS SISEMA 08/2017 procedimentos para análise dos processos de 

Licenciamento Ambiental de empreendimentos e de atividades efetiva ou 

potencialmente causadoras de impactos sobre cavidades naturais subterrâneas. 

2.2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

A área estudada insere-se no Quadrilátero Ferrífero, abrangendo parcialmente o divisor 

de águas entre as bacias do Rio das Velhas e do Rio Doce, esta última representada pelo 

Rio Piracicaba. 

O ambiente geológico regional é caracterizado por um embasamento granito-gnáissico-

migmatítico subjacente a uma sequência de rochas meta-vulcanossedimentares do tipo 

greenstone belt, representada pelo Supergrupo Rio das Velhas de idade 2,7 Ga obtida 

pelo método U-Pb em amostras de zircão (Vaz de Melo; Seabra, 2000). Repousando sobre 

esta sequência têm-se metassedimentos plataformais do Supergrupo Minas e rochas 

fanerozóicas representadas por intrusões básicas na forma de diques, depósitos terciários, 

coberturas lateríticas e depósitos aluviais. 

No Supergrupo Rio das Velhas (Dorr, 1969; Endo et al., 2004), Grupo Nova Lima, as 

formações ferríferas bandadas (BIF) possuem distribuição espacial reduzida, de largura 

métrica a dezenas de metros. A maioria das litologias do Grupo Nova Lima são 

consideradas xistos (Figura 2-1). Os quartzitos micáceos do Grupo Maquiné, quando 

friáveis e intemperizados, são considerados aquíferos. 
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Figura 2-1: Coluna estratigráfica do Q.F (Alkmim & Marshak, 1998). 

As rochas pertencentes ao Supergrupo Minas podem ser caracterizadas como 

metassedimentos clásticos e químicos de idade Proterozóica repousando em discordância 

angular e erosiva sobre o Supergrupo Rio das Velhas (Derby, 1906; Harder & 

Chamberlin, 1915; Guimarães, 1931, 1951; Lacourt, 1936; Dorr, 1969; Ladeira, 1980; 

Marshak & Alkmim, 1989; Chemale Jr. et al., 1991 apud Alkmim & Marshak, 1998). 

O Grupo Caraça é constituído basicamente por sedimentos clásticos. Na base têm-se a 

Formação Moeda, constituída por uma sequência composta por conglomerados, 
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sotopostos a quartzitos compactos de granulação média a grossa e quartzo-filitos brancos 

esverdeados. Nos conglomerados explorou-se ouro e urânio, ambos os casos em sulfetos. 

A Formação Batatal é constituída por uma sequência de filitos sericíticos por vezes 

grafitosos, de coloração cinza esverdeado quando frescos a amarelo-claro quando 

alterado. O contato entre as formações Moeda e Batatal é transacional com intercalações 

de filito entre os quartzitos e quartzo-filitos. 

A transição entre os sedimentos clásticos/pelíticos do Grupo Caraça para os sedimentos 

químicos do Grupo Itabira é evidenciada por uma extensa faixa de filitos dolomíticos com 

intercalações centimétricas de metachert e dolomito. O Grupo Itabira é subdividido nas 

formações Cauê e Gandarela. A Formação Cauê é composta por itabiritos, itabiritos 

dolomíticos e corpos de hematita friável. O contato com a Formação Gandarela é 

gradacional. 

A Formação Gandarela é constituída por dolomitos cinza-claros a brancos e itabiritos, 

com lentes esparsas de hematita compacta. Os dolomitos da Formação Gandarela 

geralmente não reúnem boas condições de circulação e armazenamento de água 

subterrânea, mas, localmente existem zonas onde a circulação existe e pode ser 

confirmada pelo aparecimento de um carste pouco desenvolvido, onde há presença de 

cavidades, sumidouros e ressurgências. 

Recobrindo o grupo Itabira na Serra do Gandarela tem-se as cangas. A espessura varia de 

0,5 a 35 m, geralmente em torno de 8m. A denominação canga foi utilizada por Dorr 

(1969) no mapeamento do QF (convênio DNPM/USGS) sendo utilizada para designar 

depósitos ferruginosos superficiais conformando amplas coberturas planas. De acordo 

com Simmons (1963) alterações climáticas desde o Paleozoico possibilitaram a formação 

das cangas, dando um caráter polifásico ao seu desenvolvimento devido às transições 

entre climas secos e úmidos. Estes ciclos deposicionais podem ser interpretados como 

fácies. O processo de alteração do substrato ferrífero pode resultar em diferentes tipos de 

cangas devido às diferenças composicionais e climáticas. O resultado são crostas 

ferruginosas coesas, com baixa erodibilidade, permeabilidade secundária (fraturas) e 

vários graus de porosidade. 
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Na região tem-se uma canga com granulometria mais fina, bem selecionada, com 

fragmentos angulosos de hematitito de tamanho centimétrico formando “placas” e 

cimentados por cimento ferrífero; ocorre também canga mal selecionada com fragmentos 

angulosos de hematitito, itabirito, goethita e rocha básica, tamanho dos fragmentos 

centimétricos a decimétricos, sustentados pela matriz, com composição ferruginosa e 

goethítica. A alteração das cangas superficiais mostra uma concentração dos elementos 

Al e Ti. Deve-se lembrar que a região da Serra do Gandarela já foi alvo de mineração, no 

caso, decapeamento com profundidade média em torno de 6 m, pela mineração Alumínio 

do Brasil Ltda. (ALCAN) (1994). As cangas foram mineradas devido à concentração de 

alumínio. 

2.2.1 Principais minerais de ferro 

Os principais minerais de ferro são a hematita (Fe2O3), a magnetita (Fe3O4) e a goethita 

(FeOOH); como pode ser observado pela sua fórmula química constituem-se de óxidos e 

hidróxidos de ferro (Tabela 2-1). 

Tabela 2-1: Características dos principais minerais de ferro. 

Mineral Goethita Hematita Magnetita 
Sistema cristalino Ortorrômbico Hexagonal Cúbico 
Peso específico (g/cm3) 4,26 5,26 5,18 
Fórmula química FeOOH Fe2O3 Fe3O4 
Densidade 3,3 a 4,3 4,9 a 5,3 5,1 
Valência Fe+3 Fe+3 Fe+2; Fe2 +3 
Cor do traço Ocre Vermelha Preta 
Dureza 5,0 a 5,5 5,5 a 6,5 5,5 a 6,0 
Habitus cristalino Acicular; botrioidal Romboédrica; laminar Octaédrica 
Teor de ferro 62,90 69,90 72,40 

 

Estes óxidos de ferro formam arranjos onde os cátions são menores que os ânions (raio 

iônico do Fe+3 = 0,065 nm; Fe+2 = 0,082; O-2= 0,14 nm); ou seja, a rede cristalina depende 

essencialmente dos ânions (Cornell & Schwertmann, 1996). 

O ferro pode se tornar magnético em baixas temperaturas e, à medida que a temperatura 

sobe esta propriedade torna-se mais difícil; a 790°C o ferro não forma mais magnetita 

(Cristie & Brathwaite, 1997). 
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A martita é pseudomorfo da magnetita através da oxidação transformando magnetita em 

hematita. A goethita indica condições oxidantes que facilitam a existência impurezas 

traduzidas em quantidades variáveis de Al2O3, CaO, BaO, SiO2, P3O4 e MnO (até 5% do 

total). O mais comum é a presença de alumínio podendo ser explicado pela abundancia 

deste elemento em rochas durante o intemperismo. 

2.3 SOLOS NO GANDARELA 

Na monografia de Reis (2014), tem-se a descrição de ponto muito próximo à cavidade 

AP_0038; trata-se do ponto P1 desta monografia. Foram descritos e analisados 9 pontos 

de canga nesta monografia. De acordo com o referido autor todos os perfis indicam alto 

teor de matéria orgânica nos horizontes superficiais em contraste com os horizontes Bw 

muito vermelhos e ricos em ferro. A canga mostra diferentes estágios de degradação 

constituída por sedimentos finos entre fragmentos de canga o que garante uma boa 

drenagem. Todas as amostras possuem magnetismo devido à presença de maghemita 

resultado da reação entre matéria orgânica e goethita (Cornell & Schwertmann, 1996). 

A textura varia de média a argilosa; o clima úmido e a presença intensa de ferro favorece 

a formação de argilominerais por meio da hidrólise do Fe+3 originando a ferrihidrita (Reis, 

2014). Os perfis de solo estudados por Reis (2014) mostram pH em água entre 4 e 5,5 e 

pH em KCl mostra valores médios em torno de 4,5 nas porções superficiais com aumento 

do pH em profundidade devido ao decréscimo de matéria orgânica. O solo exibe caráter 

negativo devido à presença de matéria orgânica onde ocorre a liberação de nitrogênio e 

enxofre e consequente aumento de H+. Com isto observa-se aumento da disponibilidade 

de Mn, Zn e Al+3. No caso do Al+3 tem-se maior concentração no horizonte A devido ao 

pH mais ácido; entre pH 4 a 5 Al+3 começa a ser neutralizado e entre 5,5 e 7 precipita 

como Al(OH)3. 

A soma de bases (Ca+2, Na+, K+, Mg+2) é baixa devido à baixa concentração no material 

de origem. O aumento de P e Zn relacionam-se aos perfis superficiais. Como observado 

por Reis (2014) há predominância do ácido carbônico (H2CO3), mantendo o pH do solo 

em torno de 5, faixa de pH onde é maior a solubilidade de sílica em relação aos óxidos 

de Fe e Al. 
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Diversos autores indicam que as crostas lateríticas e a canga se enquadra nesta descrição, 

são formações de clima tropical (estação seca e úmida bem definida) e início da deposição 

no Cretáceo Superior (70 M.a.) com seu máximo alcançado na América do Sul no 

Oligoceno (30 M.a.). Na predominância de clima úmido tem-se vegetação predominante 

de florestas e consequente aprofundamento do manto de intemperismo devido ao 

ambiente redutor de ferro e ácidos orgânicos; na predominância de clima seco tem-se 

vegetação predominante de cerrado e degradação da paisagem através de processos 

erosivos. As crostas de canga servem de material de origem para a formação de solos. 

Os solos de canga são classificados de acordo com Reis (2014) como Latossolos 

Vermelhos Perférrico variando entre típico, húmico e latossólico; na classificação 

segundo a EMBRAPA (Reis, 2014) a melhor classificação para estes solos seria 

Plintossolo Pétrico Concrecionário variando entre latossólico, êndico e cambissólico; 

ocorre também Plintossolo Pétrico Litoplíntico êndico. 

2.4 CAVIDADES ASSOCIADAS A LITOLOGIAS FERRÍFERAS 

As cavidades foram utilizadas pelo ser humano desde os primórdios dos tempos, como 

abrigo e proteção. Embora não soubessem disto, os povos primitivos utilizavam 

cavidades como abrigo principalmente as localizadas em rochas carbonáticas e 

quartzíticas. Nas rochas ferruginosas é mais raro o uso como abrigo, e o motivo principal 

seria que as rochas ferruginosas possuem aspecto rugoso, lúgubre, menores dimensões, 

possuindo grandes variações de temperatura em comparação com as cavidades 

carbonáticas e quartzíticas, mais claras e lisas, com bons substratos para pintura rupestre. 

Nas rochas carbonáticas as cavidades são maiores e possuem uma maior profusão de 

espeleotemas. As cavidades em ferro são menores e os espeleotemas são escassos e 

diminutos com algumas exceções. As cavidades em rochas ferruginosas são limitadas 

também por área territorial: há poucos afloramentos de canga e rochas ferruginosas 

quando comparados com os extensos afloramentos de rochas carbonáticas ou mesmo 

quartzitos. Mesmo assim, cavidades em rochas ferruginosas são mencionadas por Gautier 

(1906), Jutson (1914) e Dixey (1920)) preferencialmente na África. No Brasil ocorreram 

relatos de cavidades em ferro como por exemplo Saint-Hilaire (1818 apud Cassimiro et 
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al., 2011) como abrigo de romeiros na serra da Piedade. Nos estudos de Auler e Piló 

(2005) cita-se também Aimé Pissis (1842) e Willian Henwood (1871). Mas os primeiros 

estudos efetivos ocorreram em Minas Gerais por meio do convênio do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) e o United States Geological Survey (USGS) 

para mapeamento geológico do Quadrilátero Ferrífero (1957-1964). Durante a execução 

destes mapeamentos encontraram-se cavidades que foram estudadas pelos geólogos 

Guild (1957) e Simmons (1963); os mesmos analisaram a gênese e mineralogia dos 

espeleotemas (descrição da leucofosfita – Simmons, 1963) e das próprias cavidades. 

Posteriormente, no final da década de 80, Pinheiro e Maurity (1988) realizaram estudos 

e mapearam cavidades em rochas ferríferas em Carajás, PA. A partir da publicação do 

Decreto n. 99.556/90 ocorrem estudos sistemáticos em várias cavidades onde podemos 

citar os estudos de Auler e Piló (2005). 

As cavidades associadas a litologias ferruginosas apresentam como características as 

dimensões reduzidas; o desenvolvimento geralmente acompanha o relevo externo 

possuindo inclinação similar à vertente; diversas são rasas no relevo; isto é, possuem 

pequena espessura de rocha no teto; a maioria das cavidades encontram-se no contato 

canga/hematitito; é comum a presença de descontinuidades nas paredes e teto e, 

consequentemente, ocorrem fragmentos de tamanho centimétrico a métrico no piso 

indicando a constância de desabamentos. As paredes são rugosas devido à própria 

litologia e gênese (predomínio de erosão). 

A gênese inicial das cavidades geralmente associa-se a dissolução e/ou lixiviação da sílica 

e/ou carbonato e/ou ferro (Pinheiro e Maurity, 1988). Auler e Piló (2005) postularam que 

a gênese de cavidades em canga e itabiritos seria por processos químicos endógenos 

seguidos de erosão mecânica. Com a abertura inicial tem-se início aos processos de 

ampliação principalmente por erosão através de desabamentos sucessivos aliados a 

pequena contribuição química (dissolução e lixiviação). Dutra (2013) faz uma síntese dos 

processos de formação de cavidades em litologias associadas a ferro. 

Como quase todas as cavidades apresentam desabamentos, os estudos sobre a estabilidade 

de tais cavidades tornam-se essenciais para garantir a segurança dos visitantes e das 

estruturas porventura inseridas no seu contexto além da integridade da própria cavidade 



14 

ante esforços oriundos de vibrações nos arredores (detonações, estradas, sismos, etc.) e 

de sua evolução. 

2.5 ESTUDOS DE ESTABILIDADE EM CAVIDADES 

Os estudos de estabilidade em cavidades iniciaram-se em terrenos carbonáticos devido à 

subsidência, isto é, formação de dolinas de colapso – desabamento do teto de cavidades. 

Os primeiros estudos sobre estabilidade de cavernas foram realizados por Carter & Miller 

(1995) observando as relações entre teto e largura da cavidade para determinação de 

estabilidade, porém estes estudos não foram conclusivos. O mapeamento geotécnico 

utilizando-se a classificação de Bieniawski (1989) foi utilizado por Siegel e McCrackin 

(2001) em cavidades carbonáticas no Tennesse compondo um licenciamento sobre aterros 

sanitários. Em 2003 foi realizado um trabalho por Waltham e Fookes (2003) utilizando a 

classificação geotécnica de forma a auxiliar obras de engenharia em terrenos cársticos. 

De acordo com Szunyogh (2010), para rochas carbonáticas, o principal processo que 

resulta em colapsos e desabamentos em cavidades são desequilíbrio induzido por 

modificações antrópicas ou não (desequilíbrio natural) e instabilidades no arco. Os fatores 

para estas instabilidades, ainda segundo Szunyogh (2010), podem ser queda de material 

ou percolação de água resultando na retirada de material cimentante; deslocamento de 

rochas que suportam o arco; deslocamento de pilares devido a modificações nos esforços; 

movimentos tectônicos (sismos); movimentos ao longo de descontinuidades (Figura 2-2). 

 

Figura 2-2: Instabilidades no teto de cavidades (Szunyogh, 2010). 

A partir de 2010 diversos autores, entre outros Zhou & Beck (2011), Ford & Williams 

(2013), etc., convergem os conhecimentos resultando que os mecanismos para que 
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ocorram desabamentos e colapsos do teto em cavidades envolvem as estruturas presentes 

na rocha (descontinuidades) e suas relações espaciais – densidade, atitudes e interseções; 

porém a grande variabilidade de estruturas, formas e dissolução denota que a estabilidade 

em cavernas é igualmente variável. 

Em calcários maciços com camadas horizontais a sub-horizontais, o teto da caverna pode 

colapsar quando a extensão livre exceder de 10 a 20 vezes a espessura de teto (Waltham 

& Lu, 2007). Quando os tetos são arqueados os índices de estabilidade aumentam, pois 

esta forma confere melhor distribuição das tensões. Os colapsos podem ser induzidos pelo 

aumento da carga na superfície do terreno (edificações). Caso as cavidades sejam 

profundas estas cargas são irrelevantes; mas se as cavidades são rasas, como o que ocorre 

com a maioria das cavidades em litologias de ferro, este perigo é real. 

Ressalte-se que os processos de colapso podem ser induzidos pela variação da umidade 

e/ou presença de água/desaguamentos (rebaixamento do NA); as águas, mesmo que 

sazonais, podem “lavar” os preenchimentos em descontinuidades ou mesmo encharca-los 

(argilas) reduzindo a estabilidade do teto e paredes das cavernas. As modificações 

antrópicas que concentram fluxos de águas podem modificar os regimes de águas 

modificando o comportamento da rocha. 

No Brasil tem-se a monografia de Saka (2011) sobre a estabilidade de trechos caverna 

Água Suja no PETAR utilizando a classificação RMR, Q e GSI. Especificamente em 

rochas associadas a litologias de ferro tem-se os trabalhos de: 

 Proposta de zoneamento geotécnico de cavidades naturais em formações ferríferas 

(Noce, 2016). 

 Levantamento de parâmetros geomecânicos de uma cavidade natural subterrânea 

utilizando tecnologias de laser scanner 3D e realidade virtual (Araújo, 2016). 

 Classificação geomecânica da Cavidade Natural subterrânea BRU_0005, município 

de São Gonçalo do Rio Abaixo, MG (Valentim, 2016). 

 Modelagem estocástica aplicada na estimativa do raio de proteção de cavidades 

naturais subterrâneas (Santos Júnior, 2017). 
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2.6 CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA 

A classificação geomecânica visa obter uma nota através de parâmetros qualitativos e 

quantitativos que represente a resistência e qualidade dos maciços rochosos verificando 

a aptidão deste maciço em receber uma escavação. A normatização desta metodologia 

permite comparar resultados em diferentes áreas que possuem geologia e características 

similares. No caso do presente estudo as cavidades já existem; a classificação visa avaliar 

se estas cavidades são estáveis ou não em relação à longevidade humana. 

Inicialmente a determinação da qualidade dos maciços foi proposta por Terzaghi (1946) 

e posteriormente os trabalhos evoluíram com as pesquisas de Bieniawski (1989), Barton 

et al. (1974), Hoek e Brown (1988). Ressalte-se que a classificação dos maciços parte de 

porções deste para determinar o comportamento como um todo, resultando em 

imprecisões. Os trabalhos dependem da escala a ser utilizada, onde o maciço rochoso 

pode ser visualizado como rocha intacta associado a descontinuidades. 

As classificações geomecânicas mais utilizadas são Rock Mass Rating (RMR) 

(Bieniawski, 1973) e Q system (Barton et al., 1974) sendo que estas classificações 

ocorrem de acordo com os critérios geomecânicos envolvendo a caracterização do estado 

de alteração, descontinuidades e estruturas. A metodologia de classificação constituiu-se 

de três fases: a caracterização geológica-geotécnica, posicionamento das 

descontinuidades no espaço e classificação geomecânica atribuindo diferentes pesos aos 

diversos parâmetros estudados. 

2.6.1 Caracterização geológica-geotécnica e descontinuidades 

A caracterização geológica-geotécnica reconhece as condições do maciço iniciando-se 

com a descrição dos atributos das rochas como cor, composição mineralógica básica, 

determinação de acamamento ou foliação, presença de estruturas tais como dobras, falhas, 

fraturas, xistosidade, granulometria (se for o caso) e grau de alteração. 

Ressalte-se que o objetivo não é nomear a rocha e sim classificá-la em termos pragmáticos 

quanto à capacidade de suportar cargas, tensões e a resistência que oferece a desmonte, 

seja desmonte manual ou mecanizado. No caso das cavidades o objetivo é verificar sua 
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resistência a desmontes com a aproximação da área de lavra e capacidade de manter-se 

intacta no tempo (anos). 

As características das descontinuidades envolvem persistência, rugosidade, alteração das 

paredes e peculiaridades do material de preenchimento. De acordo com a ISRM (1983) o 

intemperismo afeta mais as paredes das descontinuidades que o interior do maciço 

favorecendo tanto a decomposição química quanto a desintegração mecânica; qual 

mecanismo vai prevalecer depende da composição mineral e das condições climáticas a 

que são submetidos. A desintegração mecânica causa a abertura de falhas e fraturas 

contribuindo para a percolação de fluidos e consequente intemperismo químico (Tabela 

2-2; Tabela 2-3). 

Tabela 2-2: Grau de alteração da rocha (modificado de ISRM, 1981). 
Grau Alteração Descrição 
W1 Rocha sã  Sem alteração mineral.  
W2 Rocha pouco alterada Início alteração mineral; cores esmaecidas. 
W3 Rocha moderadamente alterada Presença de oxidação, caulinização. 
W4 Rocha muito alterada  Perda coloração original da rocha. 
W5 Rocha completamente alterada  Alteração mineral acentuada; cores modificadas. 
W6 Solo residual Material alterado, mas mantendo a estrutura da rocha. 

 

Tabela 2-3: Grau de coerência da rocha (modificado de Guidicini & Nieble, 1984). 

Grau Coerência Descrição 

C1 Rocha muito 
coerente 

Quebra com dificuldade ao golpe do martelo produzindo 
fragmentos de bordas cortantes. Superfície dificilmente riscável 
por lâmina de aço. 

C2 Rocha coerente Quebra com certa dificuldade ao golpe do martelo. Superfície 
riscável com lâmina de aço.  

C3 Rocha pouco 
coerente 

Quebra com facilidade ao golpe do martelo produzindo fragmentos 
que podem ser partidos manualmente. Superfície facilmente 
riscável com lâmina de aço. Escarificável. 

C4 Rocha incoerente ou 
friável 

Esfarela ao golpe do martelo; desagrega sobre pressão manual. 
Cortada com lâmina de aço. 

 

O estado de alteração pode ser caracterizado de forma táctil-visual através da avaliação 

da friabilidade da rocha. Ressalte-se que se deve comparar tipos litológicos semelhantes 

(Tabela 2-4). 
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Tabela 2-4: Determinação de variação da resistência à compressão uniaxial de rochas (ISRM e 
ABGE, 1983). 

Grau Descrição Identificação no campo Estimativa resistência à 
compressão uniaxial (MPa)  

R0 Rocha extremamente 
fraca, solos estruturados. Riscada pela unha. 0,25 a 1,0 

R1 Rocha muito fraca 
Esmigalha-se sob o impacto da ponta 
do martelo de geólogo; raspada por 
canivete. 

1,0 a 5,0 

R2 Rocha fraca 
Raspada com canivete com dificuldade; 
marcada por pancada firme com a 
ponta do martelo de geólogo. 

5,0 a 25 

R3 Rocha mediamente 
resistente 

Não pode ser raspada por canivete; 
amostra pode ser fraturada com único 
golpe do martela de geólogo. 

25 a 50 

R4 Rocha resistente Amostra requer mais de um golpe de 
martelo para fraturar. 50 a 100 

R5 Rocha muito resistente Amostra requer vários golpes de 
martelo para fraturar. 100 a 250 

R6 Rocha extremamente 
resistente 

Amostra pode ser somente lascada com 
martelo de geólogo. >250 

 

A descontinuidade é um termo genérico para denominar qualquer interrupção no maciço, 

tais como camadas, dobras, falhas, zonas de cisalhamento, diques e juntas. Estas 

descontinuidades afetam as propriedades de resistência do maciço. A caracterização 

envolve a medição da distância entre os espaçamentos, direção e mergulho e 

penetratividade de forma a definir fragmentos que podem ser instáveis, rugosidade das 

paredes, abertura, preenchimento, percolação de água e número de famílias. Segundo 

Hoek & Brown (1992) as descontinuidades dos maciços rochosos compreendem: 

 Camadas – uma superfície persistente que divide litologias sedimentares indicando 

interrupção de deposição. 

 Dobras – superfície que mostra mudança na atitude de camadas; as juntas de tensão 

podem aparecer nestas estruturas. 

 Falhas – superfícies persistentes que mostram algum deslocamento uma em relação 

a outra. Podem apresentar abertura e preenchimento. 

 Zonas de cisalhamento – superfícies persistentes mostrando movimento 

relacionadas a zona de fraqueza da rocha/maciço. Podem conter “slicken” que 

mostram a direção do movimento; também podem apresentar-se preenchidas ou 

não. 
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 Diques – intrusões que podem ou não ser extensas com espessuras variáveis que 

geralmente cortam outras estruturas. 

 Juntas – superfícies que podem apresentar-se abertas ou preenchidas podendo ser 

penetrativas ou não. 

O modo de caracterizar estas descontinuidades é pela medição de seus parâmetros (Hoek 

& Brown, 1992). As descontinuidades representam linhas e superfícies e, como tal, 

podem-se medir a atitude (direção e mergulho); se são penetrativas e persistentes pode-

se medir o espaçamento entre as mesmas e seu respectivo tamanho. Os vazios entre as 

descontinuidades formam espaços onde é possível medir a abertura, ou seja, distancia 

perpendicular entre duas superfícies; se esta abertura está preenchida é possível 

caracterizar o material que ocupa estas aberturas. 

Quanto à análise das atitudes das descontinuidades em relação às construções antrópicas 

ou “vazios” naturais no maciço rochoso deve-se ressaltar que a maioria das cavidades em 

litologias ferríferas são condicionadas por fraturas e descontinuidades. 

Estas descontinuidades são medidas, caracterizadas e classificadas de acordo com o 

sistema utilizado, que pode ser o RMR e o Q de Barton descritos a seguir. Como ambas 

as metodologias utilizam o RQD o mesmo também se encontra exposto a seguir. 

2.6.2 Rock Quality Designation (RQD) 

Inicialmente foi utilizado para avaliar a qualidade de rochas ígneas. O uso para rochas 

metamórficas e sedimentares pode refletir em imprecisão do método. Relaciona-se ao 

tamanho dos fragmentos nos testemunhos de sondagem (Figura 2-3). 

 

 

 

 

RQD =
(Σ comprimento dos testemunhos > 10 cm)

comprimento total do testemunho  . 100 



20 

 

Figura 2-3: Procedimento para medida e cálculo do RQD (Hoek et al., 1998). 

2.6.3 RMR (Rock Mass Rating) 

Este sistema de classificação de maciços rochosos foi proposto por Bieniawski (1973) a 

partir de estudos de casos reais. Com a expansão da base de dados este sistema foi 

adaptado de modo a explicar os casos inseridos. Quanto mais casos inseridos, mais 

confiável este sistema de classificação se torna. A classificação RMR considera os 

seguintes parâmetros para classificar o maciço rochoso: resistência à compressão 

uniaxial, índice de qualidade da rocha - RQD, características das descontinuidades 

(espaçamento, estado de alteração, rugosidade, persistência, penetratividade) e presença 

de água. O RMR permite estimar valores para resistência (coesão e ângulo de atrito) e 

vão livre máximo de uma escavação (correlação). 

A metodologia para aplicar a classificação implica em compartimentar o maciço rochoso 

em padrões geomecânicos similares resultando em zonas com características 

aproximadamente uniformes. Cada compartimento recebe uma nota de acordo com suas 

características; estas notas podem variar entre RMR = 0 a RMR = 100. A somatória dos 

pesos do sistema de classificação geomecânica fornece a classificação da rocha pelo 
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sistema RMR. A Tabela 2-5, mostra os parâmetros a serem avaliados e respectivos pesos 

para classificar o maciço rochosos de acordo com Bieniawski (1989) e a Tabela 2-6 

exibição a classificação final das rochas após o uso desta metodologia. 

Tabela 2-5: Sistema de classificação geomecânica (adaptado Bieniawski, 1989). 

Parâmetro Faixa de Valores 

Resis-
tência da 
rocha 
intacta 

Resistência à 
compressão 
puntiforme 

>10 MPa 4 a 10 
MPa 2 a 4 MPa 1 a 2 MPa 

Usar ensaio de 
compressão 

uniaxial 
Resistência à 
compressão 
uniaxial 

>250 MPa 10 a 250 
MPa 50 a 100 MPa 25 a 50 MPa 5 a 25 

MPa 
1 a 5 
MPa 

< 1 
MPa 

Peso 15 12 7 4 2 1 0 

RQD 90 a 100% 75 a 90% 50 a 75% 25 a 50% < 25% 

Peso 20 17 13 8 3 

Espaçamento das juntas >2m 0,6 a 2m 0,6 a 0,2m 0,2 a 0,06m <0,06m 

Peso 20 15 10 8 5 

Condição 
das 
descon-
tinui-
dades 

Persistência <1m 1 a 3 m 3 a 10 m 10 a 20 m >20 m 

Peso 6 4 2 1 0 

Abertura Nenhum <0,1 mm 0,1 a 1 mm 1 a 5 mm > 5 mm 

Peso 6 5 4 1 0 

Rugosidade  Muito Rugosa Levemente Lisa Espelhada 

Peso 6 5 3 1 0 

Preenchimento Nenhum Duro Lev. duro Macio  Macio 

Peso 6 4 2 2 0 
Alteração das 
paredes Sã Levemente Moderadamente Alterada Decomposta 

Peso 6 5 3 0 0 

 TOTAL 30 23 14 6 0 

Água 
Sub-

terrânea 

Infiltração de 10m no 
comprimento do túnel Nenhum <10 L/m 10 a 25 L/m 25 a 125 L/m >125 L/m 

Pressão/σ 0 <0,1 0,1 a 0,2 0,2 a 0,5 >0,5 
Condições gerais Seco Úmido Molhado Gotas Fluxo 
Peso 15 10 7 4 0 

Atitude 
das 
desconti-
nuidades 

------- Muito favorável Favorável Razoável Desfavorável Muito 
desfavorável 

Túneis e minas 
subterrâneas 0 -2 -5 -10 -12 

Fundações 0 -2 -7 -15 -15 
Taludes 0 -2 -25 -50 ------ 
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Tabela 2-6: Resultante da classificação geomecânica (adaptado Bieniawski, 1989). 

RMR 
CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO A PARTIR DA SOMATÓRIA DOS PESOS  

Valor 100 a 81 80 a 61 60 a 41 40 a 21 <21 
Classe I II III IV V 

Descrição da rocha Muito boa Boa Razoável Pobre Muito pobre 

Após a classificação pode-se inferir os parâmetros coesão e ângulo de atrito esperado de 

acordo com a Tabela 2-7. 

Tabela 2-7: Valores de coesão e ângulo de atrito (adaptado Bieniawski, 1989). 
Classe do Maciço I II III IV V 

Coesão (KPa) > 400 300 a 400 200 a 300 100 a 200 < 100 
Ângulo de atrito > 45° 35 a 45° 25 a 35° 15 a 25° < 15° 

 Fundações -2 -7 -15 -25 -7 -15 
Taludes -5 -25 -50 -60 -25 -50 

Quanto às águas subterrâneas avalia-se a extensão dos aportes de água; comportamento 

da pressão e condições das descontinuidades abertas. Os parâmetros de água subterrânea 

não se aplicam diretamente às cavidades estudadas uma vez que estas são superficiais. 

Há aporte sazonal das águas sob pressão atmosférica na forma de gotejamentos e, 

excepcionalmente, drenagens temporárias. 

 

Figura 2-4: Organograma para classificação de maciço rochoso no sistema RMR. 

2.6.4 Sistema Q 

O sistema Q foi desenvolvido por Barton et al. (1974) sendo comumente utilizado para 

escavações (túneis). Baseava-se em casos práticos de aproximadamente 212 galerias 

abertas em maciço rochoso na Escandinávia. Tal como o RMR o sistema aumenta a 

confiabilidade com o aumento de casos analisados e inseridos. Este sistema considera seis 
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parâmetros agrupados em três quocientes, onde cada termo da equação representa uma 

caraterística do maciço e o resultado total fornece a qualidade e resistência do maciço. 

 

Onde: 

RQD = Índice de qualidade da rocha; varia de 10 a 100. 

Jn = número de famílias de descontinuidades; varia de 0,5 a 20. 

Jr = rugosidade das paredes das descontinuidades; varia de 0,5 a 4. 

Ja = alteração das paredes das descontinuidades; varia de 0,007 a 1,0. 

Jw = influência da água; varia de 0,05 a 1,0. 

SRF = Stress Reduction Factor - estado de tensões do maciço; varia de 0,5 a 20. 

 Este quociente relaciona-se ao tamanho dos blocos; 

 Este às descontinuidades - rugosidade e intemperismo; 

 E este ao stress ativo - estado de tensão do maciço. 

O resultado final pode variar entre Q = 0,001 a Q = 1000 sendo exposto em escala 

logarítmica; ou seja, pequenas variações nos parâmetros podem representar grandes 

mudanças na classificação geral. A Tabela 2-8 exibe a classificação dos maciços e 

respectivos valores. 

Tabela 2-8: Classificação do maciço rochoso - sistema Q (adaptado de Barton et al., 1974). 

Classe Qualidade do maciço rochoso Q 
I Excelente > 400 
II Ótimo 100 a 400 
III Muito bom 40 a 100 
IV Bom 10 a 40 
V Regular 4 a 10 
VI Ruim 1 a 4 
VII Muito ruim 0,1 a 1 
VIII Extremamente ruim 0,01 a 0,1 
IX Péssimo 0,0001 a 0,01 

푄 =
푅푄퐷
퐽푛 .

퐽푟
퐽푎 .

퐽푤
푆푅퐹  
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A seguir são apresentadas as tabelas a serem utilizadas com respectivos pesos dos 

parâmetros resultado na classificação acima, após somatória dos valores. 

Tabela 2-9: Valores relativos ao número de descontinuidades (adaptado de Barton et al., 1974). 

Número de descontinuidades Jn 

A Rocha maciça. 0,5 a 1,0 

B Uma família de descontinuidades. 2,0 

C Uma família de descontinuidades esparsas. 3,0 

D Duas famílias de descontinuidades. 4,0 

E Duas famílias de descontinuidades esparsas. 6,0 

F Três famílias de descontinuidades. 9,0 

G Três famílias de descontinuidades esparsas. 12,0 

H > 4 famílias de descontinuidades, descontinuidades esparsas, intensamente fraturado, 
pequenos fragmentos, etc. 

15,0 

J Rocha triturada (completamente fragmentada); similar a solo. 20,0 

OBS. Para o caso de interseção de túneis adota-se Jn = 3,0 e de emboque de túneis adota-
se Jn = 2,0. 

 

Tabela 2-10: Valores relativos às condições das paredes (adaptado de Barton et al., 1974). 
Condições das paredes das descontinuidades                                                   Jr 

a Há contato entre as paredes da rocha. 

b Há contato entre as paredes da rocha com deslocamento cisalhante inferior a 10 cm.  
A Descontinuidades não persistentes. 4 

B Descontinuidades ásperas, irregulares ou onduladas. 3 

C Descontinuidades lisas, onduladas. 2 

D Descontinuidades polidas com estrias, onduladas. 1,5 

E Descontinuidades ásperas ou irregulares, planas. 1,5 

F Descontinuidades lisas, planas. 1 

G Descontinuidades polidas com estrias, planas. 0,5 

c Não há contato entre as paredes da rocha 
H Zonas contendo minerais argilosos com espessura suficiente para impedir o contato entre as 

paredes da rocha. 
1 

OBS. As descrições referem-se a caracterizações em escala pequena a intermediária, 
nessa ordem. 

 Se o espaçamento da família principal de descontinuidades for >3m deve-se 
adicionar 1,0 ao valor do Jr. No caso de descontinuidades planas perfeitamente lisas 
que apresentem lineações, e se estas estiverem orientadas segundo a direção de 
resistência mínima pode-se adotar o valor Jr = 0,5. 
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Tabela 2-11: Valores relativos às alterações das paredes (adaptado de Barton et al., 1974). 

Condição de alteração das paredes Φr Ja 

a Há contato entre as paredes da rocha (sem preenchimento). 

A Paredes muito resistentes, duras, preenchimentos impermeáveis. --- 0,75 

B Paredes sem alteração, superfícies descoloridas. 25 a 350 1 

C Paredes levemente alteradas. Revestimento com minerais não moles, partículas 
arenosas e rocha desintegrada sem argila. 25 a 300 2 

D Paredes com revestimento siltoso ou areno-argiloso, pequena fração de argila 
(dura). 20 a 250 3 

E Paredes com revestimento de materiais moles ou com baixo ângulo de atrito – 
clorita, talco, grafita, argilas expansivas, etc. 8 a 160 4 

b Há contato entre as paredes da rocha com deslocamento cisalhante <10 cm. (preenchimento de 
minerais pouco espessos) 

F Partículas arenosas e rocha desintegrada sem argila. 25 a 350 4 

G Preenchimento de argilo mineral duro, fortemente consolidado, contínuo, 
espessura <5 mm. 16 a 240 6 

H Preenchimento de argilo mineral mole, pouco consolidado, contínuo, espessura 
<5 mm. 12 a 160 8 

J Preenchimento argilosos expansivo, contínuo, espessura <5 mm. Valor de Js 
depende da % de material expansivo e presença de água, etc. 6 a 120 8 a 12 

c Não há contato entre as paredes da rocha (preenchimento de grande espessura). 

K Porções com rocha desintegrada (fortemente consolidada). 16 a 240 6 

L Porções de argila com rocha desintegrada, média ou baixa consolidação ou 
preenchimento macio. 12 a 160 8 

M Porções de argila com rocha desintegrada, argila expansiva e dependendo do 
tamanho da partícula. 6 a 120 8 a 12 

N Zonas contínuas grossas ou bandas de argila fortemente consolidada. 12 a 160 10 

O Zonas contínuas grossas ou camadas de argila, média a baixa consolidação. 12 a 160 13 

P Camadas de argila espessas, presença de argila expansiva; depende da % de 
argila expansiva. 6 a 120 13 a 20 

 

Tabela 2-12: Valores relativos presença de água (adaptado de Barton et al., 1974). 

Fator de redução devido à presença de água Jw 

A Escavação seca ou gotejamento local vazão < 5L/min. 1,0 

B Vazão média ou pressão podendo lavar o revestimento. 0,66 

C Vazão alta ou pressão em rocha competente e fraturas não preenchidas. 0,5 

D Vazão ou pressão alta. 0,33 

E Vazão ou pressão excepcionais pós detonação, diminuindo com o tempo. 0,2 a 0,1 

F Pressão ou vazão excepcionalmente elevados. 0,1 a 0,05 
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Tabela 2-13: Valores de SRF (adaptado de Barton et al., 1974). 
Fator de redução de “stress” SRF Observações 

a Zonas de fraqueza intersectando as escavações podendo ocasionar descompressão do maciço 
durante abertura  

A Zonas de fraqueza frequentes contendo argila ou rocha 
decomposta quimicamente; maciço rochoso envolvente muito 
descomprimido (todas as profundidades) 

10 
1. Reduzir o índice 
SRF de 25 a 50% se as 
zonas de corte 
influenciarem a 
escavação sem a 
atravessar. 

B Zonas de fraqueza individuais contendo argila ou rocha 
decomposta quimicamente (profundidade da escavação ≤ 
50m). 

5 

C Zonas de fraqueza individuais contendo argila ou rocha 
decomposta quimicamente (profundidade da escavação > 
50m). 

2,5 2. no caso de maciços 
rochosos contendo 
argila é conveniente 
obter o índice SRF para 
as cargas de 
descompressão. A 
resistência da matriz 
passa a ser: 

 
τc / τ1        τt / τ1 
>200          >13 

10 a 5         0,66 a 0,33 
5 a 2,5        0,33 a 0,16 

D Numerosas zonas de corte em rocha competente, sem argila, 
envolvente descomprimido (todas as profundidades), 

7,5 

E Zonas individuais de corte em rocha competente, sem argila 
(profundidade da escavação ≤ 50m). 

5 

F Zonas individuais de corte em rocha rígida, sem argila 
(profundidade da escavação > 50m). 

2,5 

G Juntas abertas, rocha muito fraturada e descomprimida (todas 
as profundidades). 

5 

b Rocha competente, problemas de tensões na rocha 
H Tensões baixas, próximo à superfície 2,5 
I Tensões médias. 1,0 
J Tensões altas, trama fechada (geralmente favorável para 

estabilidade pode ser desfavorável para estabilidade das 
paredes). 

0,5 a 2,0 

K Explosões moderadas de rochas (rocha maciça). 5,0 a 20,0  

L Explosões intensas de rochas (rocha maciça).   
c Rocha esmagada; plastificação de rochas incompetentes sob influência de altas pressões de rocha. 
M Pressão moderada da rocha esmagada. 5,0 a 10,0  
M Pressão elevada da rocha esmagada. 10,0 a 20,0  
d Rochas expansivas; atividade química expansiva devido à presença de água. 
O Pressão de expansão moderada. 5,0 a 10,0  
P Pressão de expansão elevada. 10,0 a 15,0  

 

 

Figura 2-5: Organograma para classificação de maciço rochoso no sistema Q. 
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2.7 PLUVIOMETRIA 

Com o andamento dos estudos observou-se que o principal agente de instabilidade nas 

cavidades naturais subterrâneas talvez sejam as águas pluviais; mais especificamente a 

infiltração e percolação das águas pluviais em subsuperfície. 

A capacidade de infiltração é definida pela quantidade de água que o solo consegue 

absorver ao longo do tempo, sendo afetada pelo uso e ocupação do terreno, declividade, 

textura, composição. O solo encharcado apresenta como característica um alto teor de 

umidade e capacidade de infiltração tendendo ao valor mínimo; isto é verdadeiro para 

solos porosos. Porém a região de estudo possui amplas áreas recobertas por canga e as 

cavidades inserem-se neste contexto. 

A infiltração das águas, através das camadas de canga sobrejacentes às cavidades favorece 

o carreamento de sólidos pelas descontinuidades fragilizando a rocha e propiciando a 

ocorrência de desmoronamentos. Nos pontos onde o relevo é mais plano a infiltração é 

maior e ocorre de forma mais verticalizada, pois não há gradiente para a água escorrer 

(Figura 2-6).  

 

Figura 2-6: Infiltração e escoamento no terreno a depender da inclinação do relevo. 

Cavidades situadas neste setor como por exemplo a AP_0038, recebem água diretamente 

da área de sua projeção em superfície acrescida da área da “bacia” de contribuição. Já 

cavidades situadas na vertente (AP_0009) podem receber águas de fluxos concentrados 
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infiltrando através de descontinuidades abertas. Ambos os casos dependem da geologia e 

da atitude (direção e mergulho) da camada sobre_ e subjacente para definir origem dos 

fluxos.De forma a caracterizar a infiltração das águas e relações entre águas superficiais 

e águas de infiltração nas cavidades optou-se pelo uso de pluviógrafos internos e um 

externo. O uso de pluviógrafos em cavidades foi inicialmente utilizado em São Paulo, no 

Parque Estadual do Alto Ribeira (PETAR) para avaliação do crescimento de estalactites 

(Ayub, 1998; Genthner, 2001) e posteriormente para caracterização físico-química da 

interação água/rocha (Viana Júnior, 2002). Na rocha carbonática o pluviógrafo foi 

utilizado em estalactites dentro de cavidades de forma a medir a infiltração através de 

fraturas no maciço calcário. 

Neste trabalho propôs-se o uso de um pluviógrafo externo e pelo menos um pluviógrafo 

interno à cavidade de forma a medir a quantidade e tempo entre chuva externa e a água 

que chega à cavidade, ou seja, a infiltração na cavidade. Diferentemente do que ocorre 

nas rochas carbonáticas, onde a infiltração é controlada por fraturamentos, nas litologias 

ferríferas temos o fraturamento aliado à porosidade. 

O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva por metro quadrado de terreno 

em um determinado período sendo medido em milímetros (mm). Para efetuar essas 

medidas utilizou-se um pluviógrafo que, basicamente, trata-se de um funil que despeja 

águas em uma báscula trabalhando similarmente a um monjolo. Cada vez que a báscula 

descarrega fecha um circuito, contanto um evento. Cada evento equivale a 0,25 mm. O 

pluviógrafo conjuntamente com o datalogger é capaz de registrar o instante, a intensidade 

da chuva, período de ocorrência e quantidade. 

As águas nas cavidades associadas a litologias de ferro podem ocorrer de duas maneiras: 

por meio do escoamento superficial entrando diretamente pelas aberturas (entradas) da 

cavidade ou pela infiltração por fraturas e/ou porosidade. Como as cavidades situam-se 

na zona vadosa, as descontinuidades apresentam-se drenadas. Somente no período 

chuvoso tem-se a presença de água. O fluxo pode ocorrer de forma lenta (maciços 

porosos, descontinuidades preenchidas) ou rápida (fraturas abertas sem preenchimento). 
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O maciço rochoso pode ser considerado como: meio poroso – hematitas friáveis; meio 

fraturado – hematita compacta e canga (a porosidade secundária é mais importante que a 

primária); meio poroso compartimentado – existência de barreiras hidráulicas como por 

exemplo, nas rochas intensamente alteradas com presença de argila (itabirito ocre); meio 

poroso fraturado – onde a água percola tanto por porosidade quanto por fraturas. O aporte 

das águas pode ser considerado distinto nas seguintes situações: 

 Na canga onde há predomínio da porosidade secundária – o fluxo ocorrerá somente 

através das descontinuidades sendo a permeabilidade da rocha considerada 

insignificante. 

 Na canga ou hematitito friável onde há predomínio da porosidade primária - o fluxo 

será intergranular sendo a permeabilidade variável a depender do preenchimento 

entre os grãos (cimento). 

 Na canga ou no hematitito onde há presença de grandes gradientes e 

descontinuidades abertas não preenchidas – o fluxo pode ser laminar. 

 Na canga ou no hematitito onde há intenso fraturamento com predomínio de 

superfícies rugosas e descontinuidades de pequena abertura - tendência ao fluxo 

turbulento. Neste caso pode ocorrer uma lavagem da rocha triturada, e 

consequentemente, aumento da abertura das descontinuidades. 

Giani (1992) considerou um meio fraturado contínuo quando o tamanho do fragmento é 

desprezível em relação à escala do fenômeno examinado e, neste caso, utilizou métodos 

de análise para meios porosos. O meio descontínuo ocorre quando a escala do fenômeno 

é similar ao das descontinuidades abertas e dos fragmentos; neste caso deve-se utilizar 

métodos de análise de fluxo de água através das descontinuidades.  

As propriedades hidráulicas de um maciço rochoso fraturado dependem da condutividade 

hidráulica das famílias de descontinuidades presentes. A condutividade hidráulica de uma 

família de descontinuidades é dada por (Louis, 1976): 
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Onde: 

e = abertura média das descontinuidades; 

b = espaçamento; 

kf = coeficiente de permeabilidade do material de preenchimento das 

descontinuidades; 

km = coeficiente de permeabilidade da rocha intacta. 

As descontinuidades geralmente não são persistentes, isto é, possuem extensão limitada 

e não se intercomunicam ocasionando um fluxo local talvez conectado através de 

porosidade. A determinação da condutividade hidráulica também pode ser feita da 

seguinte maneira: 

푘 =
푔. 푒3

12. 푣. 푏
 

Onde:  

g = aceleração da gravidade (9,81 m/s2); 

e = abertura das descontinuidades ou fissuras; 

b = espaçamento entre as descontinuidades; 

ν = coeficiente de viscosidade cinemática (0,0101 cm2/s para água pura a 

20°C). 

Segundo Louis (1976), esta equação só pode ser aplicada quando ocorre fluxo laminar 

através de descontinuidades paralelas e planares. Se a velocidade do fluxo é alta o 

suficiente para que ocorra fluxo turbulento, ou se as superfícies de descontinuidades são 

rugosas, ou se as descontinuidades são preenchidas, a abordagem sugerida acima não se 

aplica. 
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CAPÍTULO  3  
3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se um levantamento bibliográfico das obras existentes sobre a região com temas 

sobre geologia, hidrogeologia e espeleologia; realizou-se também pesquisa bibliográfica 

sobre cavidades e geotecnia e coleta de informações e análises cartográficas. A autora 

conhece esta serra de mapeamentos passados, no caso, cadastro de nascentes para a 

CPRM e posteriormente para a MDGEO para confecção do modelo hidrogeológico 

conceitual e modelo matemático local e regional na serra do Gandarela. 

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

O estudo iniciou-se com pesquisa bibliográfica sobre a região da Serra do Gandarela 

envolvendo os temas de geologia, geotecnia, geomorfologia, espeleologia e pluviometria. 

Utilizou-se como base os trabalhos da CPRM - disponível, na escala 1:25.000, para o 

Quadrilátero Ferrífero (QF), resultante dos projetos de mapeamento geológico 

DNPM/USGS e DNPM/CPRM, executados, respectivamente, nos períodos 1946/1964 

(Dorr, 1969) e 1992/1996 (DNPM-CPRM, 2006) acrescidos de dados do Projeto Apolo 

(VALE, 2006, 2007, 2008) e do Projeto APA SUL (CPRM, 2005). 

Obtiveram-se furos de sondagem na região de interesse que auxiliaram nas interpretações 

geológicas nas cavidades. Os furos de sondagem e respectivas descrições também foram 

utilizados para caracterização geomecânica locais extrapolando para as cavidades. Foram 

consultados estudos geotécnicos em ambientes subterrâneos, estudos de geomorfologia 

superficial e subterrânea, mapas regionais, locais e das cavidades, estudos de espeleologia 

em rochas associadas a litologia de ferro e estudos hidrogeológicos. 

As cavidades selecionadas foram plotadas em mapa topográfico com curvas de nível de 

metro em metro onde foram efetuados estudos nas vertentes e posicionamento no relevo 

através do programa ARCGIS 10.1®. As imagens foram obtidas na empresa VALE e no 

programa GOOGLE EARTH PRO®. 
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A topografia local e regional e as imagens de satélite foram cedidas pela empresa VALE. 

Os mapas topográficos iniciais das cavidades foram confeccionados pela empresa Carste 

Consultores Associados. Posteriormente realizou-se a topografia através de scan a laser 

pela empresa Coffey Consultoria e Serviços. 

3.2 MAPEAMENTO GEOTÉCNICO DO MACIÇO ROCHOSO 

Ocorreu o mapeamento geotécnico das cavidades AP_0009 e AP_0038 em diversas 

etapas durante as amostragens mensais durante o ano de 2016. De posse de mapa 

topográfico com curvas de nível de metro em metro plotou-se a cavidade no terreno e 

realizou-se análise da declividade, posicionamento na vertente, quebra abrupta de relevo 

formando degraus e demais indícios de descontinuidades nas proximidades da cavidade. 

O mapa topográfico foi sobreposto à imagem de satélite com definição 1m onde foram 

extraídas informações sobre descontinuidades de tamanho superior a 1m. Os resultados 

permitiram visualizar locais de maior concentração de descontinuidades podendo indicar 

áreas preferenciais de instabilidade e percolação de águas. 

Foram registradas fraturas, espaçamentos, constância (penetratividade), rugosidade e 

variação sazonal da água. Para medição das atitudes utilizou-se bússola Brunton; em 

pontos onde o magnetismo impossibilitava o uso, a feição foi plotada diretamente no 

mapa, “in situ”, e as medidas de direção realizadas com transferidor; para mergulho 

utilizou-se a própria bússola. Estes dados foram plotados no mapa e digitalizados em 

AUTOCAD® 2013. O espaçamento e aberturas foram medidos com fita métrica e régua, 

a depender da situação. Descrição e testemunhos de sondagem nas proximidades foram 

utilizados. A partir destes dados tem-se informações sobre a litologia, porcentagem de 

recuperação, descontinuidades, grau de fraturamento e de alteração. Devido ao intenso 

fraturamento o RQD pode ser considerado de 5 a 0. 

3.2.1 Analise estrutural 

O mapeamento externo e interno à cavidade englobou a caracterização das 

descontinuidades incluindo estruturas das rochas com medidas de atitude (direção e 

mergulho) com plotagem no mapa topográfico e breve descrição destas. Utilizou-se 

bússola modelo Brunton para medições de atitude. No caso as leituras foram realizadas 
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no modo “Clar”, isto é, com azimute e valor do mergulho. Locais onde verificou-se 

magnetismo e interferência na bússola utilizou-se plotar a descontinuidade em mapa 

medindo-se assim a direção da descontinuidade; o mergulho foi medido com a bússola. 

Os programas utilizados nesta etapa foram o ARCGIS® 10.1, AUTOCAD® 2013, DIPs® 

e Unwedge® (estes dois últimos da ROCSCIENCE®). Sobrepondo-se diversos mapas 

caracterizou-se esforços que poderiam gerar movimentações no teto das cavidades. 

3.2.2 Classificação Geomecânica 

As cavidades estudadas são de máxima relevância. Desta forma não podem sofrer 

alterações ou danos. Diante disto optou-se por coleta de dados nas proximidades da 

cavidade, em furos de sondagem e em galerias abandonadas. Utilizou-se canivete para 

riscos em locais pouco visíveis de forma a evitar danos às cavidades. O martelo foi 

utilizado em casos mais duvidosos evitando-se alteração na cavidade. 

Analisou-se o grau de alteração de forma táctil-visual através de análise de brilho e 

coloração dos minerais e da própria rocha e grau de resistência à risco com unha e 

canivete, nessa ordem. O martelo só foi utilizado em casos onde a rocha não pode ser 

avaliada pelos objetos anteriores. A classificação seguiu a proposta apresentada na  

Tabela 2-2 (Grau de alteração da rocha). Para resistência e coerência foram utilizados os 

dados provenientes de furos de sondagem nas proximidades e eventualmente utilizou-se 

o martelo de geólogo para avaliação da resistência à compressão simples (Barton, 1981) 

além do uso de canivete de acordo com a ISRM e ABGE (1983) observado na  

Tabela 2-3 (Grau de coerência da rocha). 

O espaçamento entre as descontinuidades levou em consideração a família a que pertencia 

a descontinuidade e sua extensão. As medidas foram plotadas no mapa da cavidade in 

situ; as medidas utilizaram fita métrica segundo a direção normal à descontinuidade. No 

mapa topográfico as medidas foram realizadas no programa AUTOCAD® 2013 também 

segundo a direção normal à descontinuidade. As descontinuidades foram caracterizadas 

quanto ao espaçamento, orientação, persistência, abertura, preenchimento, resistência, 

rugosidade e percolação de água. As tabelas do capítulo anterior foram utilizadas de 

forma a conseguir a classificação RMR e sistema Q. 
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A VALE realizou ao longo de diversos anos (de 1970 a 2007) a pesquisa mineral com 

abertura de galerias e diversas campanhas de sondagem. Confeccionaram-se 477 furos 

com mais de 60.000 metros de extensão e sete galerias com cerca de 750 metros de 

extensão no total. De maneira geral, a malha de sondagem tem espaçamento de 100 x 100 

metros, com furos mais espaçados em algumas áreas e outros mais próximos (25 m x 

25 m). Os furos têm profundidade média de 117 metros, sendo que os furos mais 

profundos alcançam a profundidade de cerca de 400 metros. Foram utilizados seis furos 

de sondagem que estão nas proximidades das duas cavidades. 

De acordo com a literatura, em alguns projetos de engenharia utiliza-se a técnica empírica 

do raio hidráulico (Potvin, 1988). O raio hidráulico é calculado através do quociente entre 

a área de uma superfície dividido pelo seu perímetro. Em anexo tem-se o estudo do raio 

hidráulico para as cavidades AP_0009 e AP_0038. As fórmulas com correlações entre 

RMR e Q não foram utilizadas. De acordo com Christofolletti (2014) os valores de 

correlação para classificações muito baixas ou muito altas são divergentes (amplos). 

3.3 CARACTERIZAÇÃO PLUVIOMÉTRICA E ESTIMATIVA DE ÁGUAS 

NO INTERIOR DAS CAVIDADES 

A caracterização climática foi realizada através da utilização dos dados e registros de 

séries históricas gerados em estações meteorológicas localizadas em Belo Horizonte 

(INMET e Vale-Águas Claras) e em de Nova Lima (estação Vale-Morro do Chapéu). 

Esta última está situada a aproximadamente 30 km em linha reta da área das cavidades. 

Ressalta-se que estes dados foram usados apenas para a caracterização climática regional 

e comparação com o pluviógrafo externo de forma a garantir confiabilidade dos dados 

coletados neste. 

O pluviógrafo é do tipo RG 3, marca ONSET, modelo HOBO (Figura 3-1), com 

dimensões: 25,72 cm de altura x 15,4 cm de diâmetro e peso de 1,2 kg. O Logger também 

da marca HOBO, grava temperatura e eventos, sendo automaticamente ligado com a 

chegada da água à báscula e seu despejo. A resolução é de 0,2 mm para o pluviógrafo e 

de 0,14°C para a temperatura. 
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Figura 3-1: Datalogger de registro de evento e pluviógrafo utilizado no estudo (Imagem do site 
www.onset.com). 

Na cavidade AP_0009 instalou-se um pluviógrafo numa fratura preenchida parcialmente 

por espeleotemas de ferro (estalactites e cortinas). Este pluviógrafo recebeu a 

denominação de AP_0009 INT. Na cavidade AP_0038 instalou-se dois pluviógrafos: o 

primeiro abaixo de um “pipe” denominado AP_0038 A; o outro em um conduto próximo 

ao salão onde estão ocorrendo desabamentos – AP_0038 B (Figura 3-2). 

 

Figura 3-2: Instalação dos pluviógrafos no interior das cavidades. 

O monitoramento nas cavidades teve periodicidade mensal onde foram recolhidos e 

armazenados os dados em um computador resistente às intempéries (Figura 3-3). 

Posteriormente, os trabalhos de escritório consistiram na conversão dos dados do 

http://www.onset.com).
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programa Hoboware para o programa Excel, verificação da consistência e análises 

mensais, diárias, horárias e de momento. 

 

Figura 3-3: Coleta de dados no interior das cavidades.  

Para medida dos parâmetros físico-químico das águas utilizou-se o instrumento Hanna 

HI 98129 (combo) com medidor de pH, condutividade elétrica (CE) e temperatura (T); 

os sólidos totais dissolvidos (STD) são calculados a partir da CE (Figura 3-4). As leituras 

de pH e CE são automaticamente compensadas em temperatura. A resolução para o pH é 

de 0,01 e para a CE é de 1 S/cm. 

 

Figura 3-4: Coleta de dados no interior das cavidades e instrumento Hanna HI 98129 
(http://www.hannainst.com.br/). 

http://www.hannainst.com.br/).
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CAPÍTULO  4  
4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DAS CAVIDADES 

Na área onde situam-se as cavidades afloram rochas do Supergrupo Rio da Velhas 

(A3rnmv) com formações ferríferas (A3rnmv(ff)) de pequena espessura; rochas do 

Supergrupo Minas, Formação Moeda (PP1mcm), Formação Batatal (PP1mcb), Formação 

Cauê (PP1mic) e Formação Gandarela (PP1mig) além de coberturas lateríticas 

ferruginosas (Eca) conforme pode ser observado na Figura 4-1. A cavidade AP_0009 está 

próxima ao contato com a Formação Batatal (filitos) mas insere-se no contato entre as 

cangas e a Formação Cauê. A cavidade AP_0038 situa-se no contato entre cangas, 

lateritas e itabirito ocre. 

 

Figura 4-1: Mapa geológico local mostrando localização das cavidades. 

Ambas as cavidades se situam no flanco oeste do Sinclinal do Gandarela. A coluna 

estratigráfica inicia-se, da base para o topo, com xistos e quartzitos do Grupo Nova Lima, 
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Supergrupo Rio das Velhas em contato erosivo com os conglomerados do Grupo Caraça 

representado por conglomerados e quartzitos (Formação Moeda) e filitos (Formação 

Batatal). Sobreposto ao Grupo Caraça tem-se o Grupo Itabira representado por itabiritos 

e hematititos da Formação Cauê em contato gradacional e interdigitado com os 

carbonatos da Formação Gandarela. Afloram ainda no centro do Sinclinal os xistos 

intercalados com quartzito do Grupo Piracicaba. Rochas intrusivas cortam as formações. 

A espessura total da Formação Cauê, no Sinclinal do Gandarela, pode chegar a cerca de 

800 metros (VALE, 2008). 

A principal estrutura da área é o Sinclinal Gandarela, descrito por Dorr (1969) como uma 

dobra aberta e normal em sua porção oeste e isoclinal invertida em sua porção leste. Os 

caimentos de eixos são para NE na sua extremidade ocidental e caimento para SW na sua 

terminação oriental. Para Chemale Júnior et al. (1994) o Sinclinal Gandarela é uma 

estrutura alóctone, invertida, com vergência para NW, com os estratos do Supergrupo 

Minas dobrados em torno de eixo NE-SW. De acordo com Baltazar et al., 2005, trata-se 

de um sinclinal antifórmico que adquiriu uma conformação de dobra reclinada, com 

caimento do eixo em torno de 35o para ESE, durante o evento Brasiliano, por efeito de 

uma sucessão de dobras-falhas que afetou principalmente seu segmento oriental. 

Os afloramentos na área estão recobertos por canga ou lateritas. Alguns tipos de materiais 

somente podem ser vistos em galerias ou testemunhos de sondagem. A partir dos furos 

de sondagem (VALE, 2008), observa-se os principais tipos litológicos descritos a seguir: 

 Hematita Friável: material composto pelo enriquecimento dos itabiritos friáveis. Os 

corpos de hematita friável ocorrem próximos à superfície e apresentam teores de 

ferro (Fe) de cerca de 64%. Possui teores relativamente baixos de fósforo, o que o 

distingue quimicamente dos itabiritos goethíticos. Nos contatos com o itabirito 

friável ocorre uma quebra brusca no teor de ferro, embora, localmente, observa-se 

contato gradacional. A espessura varia de poucos metros a até mais de 120m. 

 Hematita Compacta: ocorrência restrita; possui estrutura maciça ou foliada sendo 

rico em goethita. A espessura dos corpos varia de poucos metros a até 60 metros e 

o teor médio de Fe é de cerca de 65 %, com altos teores de fósforo (P). Seus contatos 

com os outros tipos são abruptos. 
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 Itabirito Goethítico: itabirito hidratado, rico em goethita, com teores médios de Fe 

em torno de 56%. Apresentam-se friáveis. A espessura varia de poucos metros até 

mais que 200m. Podem representar antigos itabiritos carbonáticos, já totalmente 

decompostos pela ação do intemperismo. 

 Itabirito Friável: distingue dos Itabiritos Goethíticos pelos teores bem mais baixos 

de Ferro (Fe), Fósforo (P) e Perda ao Fogo (PF). O teor médio de Fe é de 

aproximadamente 48.0%. 

 

 

Figura 4-2: Amostra local de goethita anfibolítica mostrando bandas de hematita e habitus radial 
e acicular (VALE, 2008). 

 Itabirito Compacto: Formações ferríferas bandadas predominantemente compactas 

com alternância de bandas quartzosas e de hematita. A espessura não é bem 

conhecida, já que estas rochas se encontram em regiões profundas e com pouca 

informação. O teor médio deste tipo é de 41.0% de Fe. 
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 Canga: rocha composta de fragmentos de formações ferríferas consolidados por 

óxidos de ferro, em processos de laterização. Recobre praticamente toda a extensão 

da área da área. A espessura média gira em torno de 8 metros podendo atingir 35 

metros. O teor médio de Fe é de cerca de 57% e possui altos teores de fósforo, 

alumina e Perda do Fogo. 

 Ocre ou Itabirito Ocre: Rocha argilosa caracterizada por teores elevados de Fe 54% 

em média. Trata-se de um litotipo muito hidratado e que traz como contaminantes 

alumina, fósforo e perda ao fogo. Não se apresenta como minério devido a 

dificuldades de processamento mineral. A espessura varia lateralmente em toda 

jazida de pouco metros até centenas, apresentando alguns corpos lenticulares. 

Nos poros e interstícios dos minerais de ferro aparecem minerais aluminosos associados 

(principalmente caulinita e gibbsita) com granulometria extremamente fina. 

4.2 CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

A região do Sinclinal Gandarela é o divisor de águas entre a Bacia do Rio das Velhas e a 

Bacia do Rio Piracicaba. Os córregos e ribeirões presentes na área são: 

 Bacia do Rio das Velhas, Sub-bacia do Ribeirão da Prata e seus afluentes, incluindo 

os córregos Gandarela, Ponte Preta, Maquiné e Cachoeira; 

 Bacia do Rio Piracicaba, Sub-bacia do Rio Barão de Cocais e seus afluentes, 

incluindo os córregos e ribeirões Maria Casimira, Preto, Barão de Cocais, Mato 

Grosso e Ponte Funda. 

Na região das cavidades tem-se as cangas, lateritas, hematitas compactas, hematitas 

friáveis, itabirito ocre (ou simplesmente ocre), dique de rocha básica e filitos. Lembrando 

que aquíferos englobam litologias que possuem capacidade para armazenar e circular 

água, geralmente possuem porosidade intergranular mas podem conter também 

porosidade por fraturamentos. A porosidade total pode ser alta a moderada e a 

condutividade hidráulica e a transmissividade tende a ser elevada em comparação aos 

outros tipos. 
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São considerados aquíferos as litologias porosas tais como os itabiritos alterados e as 

hematitas friáveis da Formação Cauê. As formações Quaternárias e Terciárias, tais como 

solos, colúvios, alúvios e cangas podem apresentar condições de circulação e 

armazenamento de água subterrânea. Algumas formações podem representar zonas 

aquíferas localizadas, sendo considerado para classificação neste caso, a predominância 

litológica. 

As nascentes sazonais ocorrem na canga e, principalmente no contato canga/rocha. 

Coincidentemente, este contato canga rocha também é o mais comum de ocorrer 

cavidades em litologias associadas a ferro. A Figura 4-3 a seguir mostra uma nascente 

sazonal no contato canga/rocha. 

 

Figura 4-3: Nascente sazonal em barranco na beira da estrada de acesso ao Gandarela. 

Os aquicludes são formações geológicas que possuem capacidade de armazenar água 

subterrânea, mas não são capazes de transmiti-las. Geralmente a porosidade intergranular 

predomina sobre a porosidade por fraturamentos. A porosidade total é alta. Não possuem 

condutividade hidráulica ou transmissividade, ou possui valores insignificantes, podendo 

ser considerada “zero”. Encaixam-se nesta classificação as rochas básicas decompostas 

encontradas nos diques. Estes diques compartimentam o aquífero da Formação Cauê. 

Os aquitardos possuem capacidade de armazenar água e a circulação destas se faz 

lentamente e com dificuldade. Possuem porosidade intergranular e porosidade por 

fraturamentos, mas o espaço entre grãos ou fraturas é mínimo, dificultando a circulação. 

A porosidade total varia de alta a moderada, e a condutividade hidráulica e a 
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transmissividade são pequenas se comparada com os valores encontrados nos aquíferos. 

Encaixam-se nesta classificação os filitos da Formação Batatal. 

Os aquifugos não possuem água e, portanto, não permitem a circulação da mesma. Não 

possuem porosidade intergranular e nem fraturamentos, ou estes encontram-se fechados. 

Nos aquifugos a porosidade total é nula assim como a condutividade hidráulica e a 

transmissividade. Sob esta denominação incluem-se os dolomitos da Formação Gandarela 

quando maciços assim como os grandes corpos de hematita compacta na Formação Cauê. 

4.2.1 Caracterização Físico-química 

A Tabela 4-1 compara os parâmetros pH e Condutividade Elétrica para o aquífero 

Itabirítico e os dados das cavidades. Estes dados possuem como base dados de campo 

acrescidos dos dados bibliográficos encontrados nos relatórios da MDGEO, CPRM e da 

Multigeo. 

Tabela 4-1: Características das águas nas adjacências das cavidades. 

 No de 
amostras 

pH Condutividade elétrica (S/cm) 
Máximo Mínimo Mediana Máximo Mínimo Mediana 

Aquífero Itabirítico 34 7,6 4,0 5,8 26,0 < 1,0 11,0 
Drenagem temporária externa 
AP_0009 1 --- --- 4,68 --- --- 1,0 

AP_0009 34 6,60 4,0 4,75 52,0 1,0 8,0 
AP_0038 25 7,98 4,37 6,10 52,0 4,0 12,5 
Drenagem temporária externa 
AP_0038 1 --- --- 4,70 --- --- 4,0 

 

Como pode ser observado as águas na região das cavidades são fracamente ácidas a 

fracamente básicas, com valores situados na sua maioria em torno de 6 a 7. O aquífero 

Itabirítico possui baixa condutividade podendo ser considerada praticamente 

desmineralizada. As águas pluviais atravessam as coberturas superficiais (canga e ocre) 

e atingem o aquífero sotoposto. Não existe relação entre as cavidades e o aquífero da 

Formação Cauê. 

As águas percolam pelas cavidades somente no período chuvoso; o observado são águas 

com valores de pH em torno de 5 a 6. Os valores de condutividade elétrica situam-se entre 

52 a 1; os valores mais elevados geralmente relacionam-se com o início das chuvas. De 
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forma geral a tendência destes valores é aproximar aos valores das águas externas no 

decorrer do período chuvoso. Nas Figuras 4-4 e 4-5 a seguir, observam-se faixas verdes 

definindo pontos de medição na cavidade. Ressalte-se que o período chuvoso geralmente 

situa-se entre novembro a março. 

 

Figura 4-4: Variação da condutividade elétrica e pH com o tempo para a cavidade AP_0009. 

 

Figura 4-5: Variação da condutividade elétrica e pH com o tempo para a cavidade AP_0038. 

As cangas localizam-se em altos topográficos sustentando o relevo. São localmente 

permeáveis sendo rapidamente drenadas, seja por infiltração, seja pelo escoamento 

superficial nas porções impermeáveis, originando cachoeiras sazonais. Quando as águas 

se infiltram nas cangas, estas servem de filtro para a recarga dos aquíferos subjacentes, 

principalmente o Cauê, resultando em águas pouco mineralizadas. O sistema poroso ou 

granular representado pela canga, embora sazonal, apresenta vazões bastante variáveis 

desde inferior a 0,1 até aproximadamente 5 m3/h (VALE, 2006). 
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4.3 PLUVIOMETRIA 

De forma a comparar os dados obtidos com os dados da série histórica do INMET – 

Instituto Nacional de Meteorologia apresenta-se os dados a seguir. Nos dados da Normal 

Climatológica a região apresenta uma temperatura média do ar de 21ºC e um total 

pluviométrico anual de 1.491 mm. A estação chuvosa estende-se de outubro a março, 

quando são registrados mais de 80% do total anual de precipitação. A estação compreende 

também os meses mais quentes do ano, com médias superiores a 22ºC. O comportamento 

da umidade relativa do ar não apresenta grande variabilidade sazonal ou mensal; sendo a 

máxima em janeiro (79%) e a mínima em agosto (64%). 

A pluviometria foi monitorada no local de ocorrência das cavidades AP_0009 e AP_0038, 

mais especificamente na área de contribuição hídrica da cavidade AP_0009 (Figura 4-6). 

Devido à proximidade das mesmas foi utilizado somente um pluviógrafo externo. 

 

Figura 4-6: Esquerda - Vertente da cavidade AP_0009. A seta amarela indica a localização 
aproximada do pluviógrafo. Direita – detalhe do pluviógrafo e localização da cavidade 

AP_0009 (seta amarela). 

Como pode ser observado na Figura 4-7 considerou-se o ano hidrológico a partir de 

setembro de 2015 a agosto de 2016. O total pluviométrico para o ano hidrológico de 

2015/2016 foi de 1489,75 mm e temperatura média de 20,76°C, com médias mínimas em 

junho (16,09°C) e máximos em novembro (23,86°C). Os valores estão condizentes com a 

normal climatológica. 
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Figura 4-7: Variação média mensal da temperatura e pluviometria. 

Os estudos sobre a pluviometria aliados com dados oriundos dos pluviógrafos no interior 

da cavidade (infiltração) visam avaliar o processo de infiltração, mostrando o tempo 

necessário para que ocorra infiltração e estimativa da quantidade de água infiltrada. As 

precipitações são a entrada de água no sistema. Como saída de águas tem-se a 

evapotranspiração, infiltração e escoamento superficial. 

Alguns parâmetros devem ser levados em consideração quanto ao cálculo da taxa de 

infiltração; no início, quando a canga/ocre (AP_0038) ou canga (AP_0009) apresentam-

se secos, parte da água é absorvida pelo solo; neste caso a velocidade de infiltração é alta, 

mas esta água não alcança os pontos de monitoramento no interior da cavidade – ficam 

retidas no próprio solo. Posteriormente, com a continuidade das chuvas, o solo fica 

encharcado e a água passa a alcançar os pontos de monitoramento no interior da cavidade. 

A tendência neste caso seria vazões relativamente constantes proporcionais à quantidade 

de chuva. De acordo com a literatura, os valores de infiltração básica para solos argilosos 

são inferiores a 5 mm/h; para solos arenosos é superior a 30 mm/h. 

4.4  CAVIDADE AP_0009 

A cavidade AP_0009 localiza-se na aba oeste do Sinclinal Gandarela, entre a alta e média 

vertente. Possui altitude de aproximadamente 1.422 m; a entrada ocorre em quebra de 
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relevo com cerca de um metro de altura na borda do platô sustentado por canga. Possui 

projeção horizontal de 218 m, desnível de 9,6 m, área de 391,6 m2 e volume de 472 m3. 

A entrada da cavidade ocorre em degrau no platô, com quebra do teto originando uma 

entrada por meio de fragmentos rochosos de tamanho métrico (Figura 4-8). A seguir 

toma-se o acesso do conduto a SW, com largura em torno de 1,5 m e altura de 0,70 m, 

piso plano, comprimento de 8 m. Este conduto dá uma guinada de 90 graus para SE onde 

rasteja-se e anda-se de cócoras por um conduto ascendente de 24 m de extensão que 

desemboca no principal salão da cavidade. 

O salão acessa vários condutos tendo dimensões aproximadas de 12m x 9m. São comuns 

nesta porção a presença de pilares propiciando passagens laterais; foram registrados 20 

pilares. Os condutos a SW e NE do salão são rastejantes (altura inferior a 0,50m) e 

formam padrão grosseiramente quadrático. O conduto a NW desemboca na saída através 

de um pequeno rastejamento (Figura 4-8). 

 

Figura 4-8: Fotografia mostrando entrada da cavidade e rastejo na porção leste. 

O principal padrão geomorfológico observado é o espongiforme grosseiramente 

quadrático, com duas direções principais: conduto da entrada, salão e conduto distal leste 

com direção ENE-WSW e condutos de acesso ao salão e condutos de ligação com direção 

NW-SE (Figura 4-9). 
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Figura 4-9: Aspecto da cavidade AP_0009 com padrão espongiforme (modificado carste,2008). 

A característica deste padrão são passagens estreitas interligando salões; o teto apresenta 

vários pináculos oferecendo passagens estreitas alternadas com passagens um pouco mais 

amplas, como pode ser observado na Figura 4-10. A inclinação da cavidade acompanha 

a inclinação geral da vertente. 

Em termos litológicos a cavidade desenvolveu-se no contato entre a canga e as hematitas 

friáveis conforme pode ser observado na Figura 4-11 e Figura 4-12 a seguir. Esta canga 

apresenta-se mal selecionada, com clastos sub-angulosos de hematita, itabirito e 

subordinadamente fragmentos de rocha básica e ocre. A hematita friável apresenta 

lâminas ricas em hematita intercaladas com lâminas de material argilo-ferruginoso e 

vazios de dimensões milimétricas. 
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Figura 4-10: Fotografias mostrando pináculos no teto e salões globulares típicos do padrão 
espongiforme. 

 

Figura 4-11: Perfil litológico da cavidade AP_0009. Os contatos são inferidos. (modificado de 
Carste, 2008). 

Na porção SE da cavidade ocorre uma camada com cerca de 1m de espessura de hematita 

compacta; esta camada auxiliou na determinação da foliação do hematitito. Sobre a 

hematita compacta ocorre lentes de ocre, material silto argiloso com goethita. A foliação 

do hematitito possui atitude média 140/33 (dipdir/dip) com base em 21 medidas desta 

estrutura em diversos pontos da cavidade (Figura 4-13). 

Existem dobras atectônicas de pequena expressão provavelmente resultante da quebra e 

queda de camadas durante processo de enriquecimento do hematitito. Várias fraturas 

cortam a foliação indistintamente podendo originar fragmentos rochosos de tamanho 

variando de alguns centímetros a metros, como será exposto adiante. 
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Figura 4-12: Mapa litológico da cavidade AP_0009. Hm = Hematita (modificado de Carste, 
2008). 

 

Figura 4-13: Estereograma com polos dos planos de foliação do hematitito. A foto à direita 
mostra exemplo desta foliação e nível de hematita compacta. 

As fraturas foram medidas tanto no hematitito quanto na canga, porém, no hematitito 

foram encontradas mais famílias de fraturas. As fraturas da canga possuem direção 

preferencial NE, com atitudes 040 a 070 e mergulhos variando de 70 a subverticais. Estas 

fraturas cortam a canga e o hematitito. As principais famílias de fraturas são Fr1 = 250/70; 

Fr2 = 040/80; Fr3 = 185/85; Fr4 = 095/85 conforme pode ser observado na Figura 4-14. 
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A família de fraturas 1 é a mais persistente e condiciona os condutos de direção NW-SE 

da cavidade. Estes condutos possuem fraturas no teto com aberturas que variam de 0 a 

10 cm, geralmente as aberturas estão em torno de 3 cm. Estas fraturas possuem superfície 

rugosa, com diversas protuberâncias de até 4cm de forma a garantir pontos de contato e 

atrito. Algumas aberturas estão preenchidas por material argiloso mole; em algumas 

destas fraturas podem ser observados espeleotemas (pingentes), também recobertos por 

material argiloso. 

 

Figura 4-14: Estereograma mostrando as fraturas da cavidade ap_0009. 

Há cones de sedimentos concentrados geralmente na saída de canalículos, abaixo de 

fraturas abertas ou abaixo de “pipes”. Estes sedimentos normalmente possuem 

granulometria fina (argila) sendo transportados para o interior da cavidade através de 

águas que percolam o maciço (Figura 4-15). 

 

Figura 4-15: Cone de sedimentos e raízes em fraturas no interior da cavidade AP_0009. 
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A origem destes sedimentos pode ser erosão das paredes da própria fratura ou maciço 

rochoso ou ainda sedimentos externos oriundos da superfície. A cavidade possui pouca 

profundidade em relação à superfície do terreno. Em várias fraturas observam-se raízes 

de plantas. 

Os espeleotemas observados no interior desta cavidade inclui pingentes (formações tipo 

estalactites) e escorrimentos com microtravertinos. Os pingentes possuem tamanho médio 

de 20 cm, sendo o maior com cerca de 45cm, cor marrom, recobertas por película de lama 

(Figura 4-16). 

 

Figura 4-16: Pingentes na cavidade AP_0009. 

4.4.1 Características do maciço 

A cavidade AP_0009 situa-se no contato da canga com a hematita friável e possui, 

subordinadamente, bolsões de hematita compacta. A canga externa e logo na entrada da 

cavidade forma uma carapaça rígida, com cerca de 10 cm de profundidade, cor cinza a 

preta com fragmentos de hematita, goethita, limonita e quartzo. 

O tamanho dos fragmentos varia de 0,5 cm a 20 cm, predominância em torno de 2 cm 

principalmente de “chapinhas” de hematita. A matriz é limonítica, localmente goethítica. 

As estruturas primárias seriam os contatos irregulares entre as superfícies da canga, que 

depositam na vertente como “cobertura de bolo” formando camadas com cerca de 0,2 a 

0,5 m atingindo espessura total entre 2 a 5 m de profundidade de acordo com a descrição 

litológica dos furos de sondagem FDMQ0155 e FDMQ0156 (VALE, 2008). 
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Existem diversos lineamentos estruturais internos e externos à cavidade. Externamente 

tem-se a predominância de lineamentos com direção NW-SE deslocando lineamentos 

NE-SW, conforme pode ser observado na Figura 4-17. 

 

Figura 4-17: Descontinuidades observadas na região da cavidade AP_0009. 

Estes padrões podem ser observados também no interior da cavidade AP_0009, 

condicionando fraturas, condutos e salões. A direção principal das descontinuidades é 

NW-SE (Figura 4-18). 

 

Figura 4-18: Descontinuidades observadas no interior da cavidade AP_0009. 
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A canga, por ser heterogênea na escala pesquisada, apresenta diversas dificuldades para 

mensurar valores de resistência. Utilizou-se canivete e martelo de geólogo e comparou-

se os resultados obtidos a demais valores encontrados em cangas nas localidades de 

Carajás (Araújo, 2016), e no QF (Brucutu - Valentim, 2016). 

Os furos de sondagem mostram fragmentos inferiores a 10cm de tal forma que não é 

possível calcular RQD. A Figura 4-19 a seguir mostra os primeiros metros do furo de 

sondagem FDMQ0155, de 0 a 6 m de profundidade mostrando canga fragmentada. 

 

Figura 4-19: Furo de sondagem FDMQ0155 mostrando intensa fragmentação. 

O mapa de espessura estimada do teto mostra valor mínimo de 0,7m a valores superiores 

a 4,0m; ou seja, a espessura de teto sobre a cavidade é pequena; ressalte-se que a canga 

possui boa capacidade de sustentação (Figura 4-20). 
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Figura 4-20: Mapa mostrando a espessura estimada de teto. 

4.4.2 Setores 

De forma a facilitar os estudos a cavidade foi dividida em setores conforme pode ser 

observado na Figura 4-21 e no ANEXO I. Os setores possuem características 

semelhantes. 

 

Figura 4-21: Cavidade AP_0009 dividida setores. 
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SETOR 1 

O Setor 1 é o setor da entrada, onde o teto é composto de canga e o piso de sedimentos 

finos e fragmentos rochosos de canga de tamanho de 0,02 a 1,5 m. 

A canga interna é semelhante à canga que ocorre externamente, porém apresenta-se mais 

hidratada. Possui cor marrom-avermelhada sendo recoberta por fungos e líquens de 

coloração branca. Os fragmentos são de hematita, goethita, limonita e quartzo. A matriz 

é composta por limonita localmente com goethita. A granulometria da matriz varia de 

silte a areia com predominância de silte evidenciada pelos depósitos sedimentares no piso 

da cavidade. 

Os minerais na canga apresentam intensa alteração sendo classificados como W5; a canga 

na superfície externa mostra alta coerência (C1) mas, no interior da cavidade e nas 

galerias e proximidades sua superfície é riscada pelo canivete (C2). As descontinuidades 

na canga são as camadas sub-horizontais e fraturas de orientação NW-SE com direção 

principal NW-SE (Figura 4-22), mergulhos verticais a subverticais, espaçamento 

variando 0,3 a 1m, com predominância de 0,5m. Estas descontinuidades condicionam 

reentrâncias nas paredes. 

 

Figura 4-22: Principais direções das descontinuidades no setor 1. 

A maioria das descontinuidades são fechadas ou com aberturas inferiores a 2 mm; porém 

algumas fraturas são abertas, aberturas estas variando de 1 cm a 10 cm, formando cunhas 

e blocos destacados no teto, evidenciando possibilidade de desprendimento de fragmentos 

de tamanho métrico. No piso da cavidade encontram-se alguns fragmentos de rocha 

indicando que já ocorreram quedas nestes locais. Estes fragmentos, no Setor 1 estão 

localizados principalmente nos arredores da entrada. Ocorrem também queda de 
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sedimentos finos e fragmentos de menor tamanho ao longo das fraturas que condicionam 

os condutos. 

A canga no interior da cavidade, pode ser classificada como R2 a R3; localmente um 

golpe de martelo pode fraturar a rocha. A classificação RMR do setor 1 mostra valores 

entre 21 a 40, classe IV, indicando uma rocha (canga) de má qualidade. 

SETOR 2 

Condutos com direção principal NW-SE (Figura 4-23) condicionados por fraturas. A 

litologia principal são hematititos compostos por hematitas friáveis localmente aparece 

uma camada de hematita compacta e bandas silte-argilosas de cor ocre. As hematitas 

friáveis possuem martita, goethita e argilominerais; a porosidade é alta, granulometria 

areia fina a grossa com vazios intercamadas. A espessura do teto neste setor deve ser 

pequena; ocorrem raízes finas, com cerca de 2 mm de diâmetro, em fraturas indicando 

proximidade com a superfície do terreno. 

 

Figura 4-23: Descontinuidades no hematitito no setor 2. 

Os minerais no hematitito apresentam moderada alteração com presença de oxidação 

sendo classificados como W3; o grau de coerência é C3, mostra relativa facilidade a 

quebra com golpe de martelo. Em relação à resistência à compressão uniaxial mostra 

valores entre 5 a 50 Mpa (R2 - R3), localmente pode ser raspada com canivete ou lâmina. 
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Foram observadas várias descontinuidades no hematitito. Uma descontinuidade com 

direção e mergulho em torno de 140/30 correspondendo à foliação. O espaçamento da 

foliação 140/30 varia de 0,05 a 0,3 m, com predominância de 0,1m, penetrativas e 

persistentes podendo ser observadas continuamente por mais de 5m (3 - 3 a 10 m). Uma 

segunda descontinuidade correspondendo à família de fraturas em ângulo a esta foliação, 

com direção de mergulho próximos a 250/70 (Fr1). Também foram observadas 

descontinuidades de menor persistência com direção de mergulho em trono de 315/70 e 

115/50. As fraturas 240/80 possuem espaçamento 0,05 a 0,5m com predominância de 

0,1m e persistência 2 (1 a 3 m). 

SETOR 3 

Condutos mostrando duas direções principais NW-SE e NE-SW (Figura 4-24) 

condicionados por fraturas. Assim como ocorre no setor 2 a litologia principal são 

hematititos compostos por hematitas friáveis localmente aparece uma camada de hematita 

compacta e bandas silte-argilosas de cor ocre. No salão principal da cavidade, na hematita 

friável, existe uma fratura oval incompleta com abertura em torno de 2cm, localmente 

preenchida por material argiloso transportado, paredes rugosas, com evidencias em 

alguns pontos de passagem de água. 

 

Figura 4-24: Principais direções das descontinuidades no setor 3. 

A Tabela 4-2 apresenta os valores médios obtidos e classificados segundo a metodologia 

RMR. Os parâmetros rugosidade, intemperismo e preenchimento foram observados em 

campo e comparados às tabelas da ISMR (1981) e Bieniawski (1989). 
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Tabela 4-2: Classificação pela metodologia RMR - cavidade AP_0009. 

SETOR 1 (entrada) 2 (Cond NW-SE) 3 (Salão E-W e condutos) 

Litologia Canga Canga/ hematita friável Hematita friável/hematita 
compacta 

Granulometria Areia fina a grossa; 
fragmentos até 1,5m Areia fina a grossa Areia fina a grossa; 

fragmentos 10 a 30cm 
Orientação parede NE-SW NW-SE NE-SW; SW-NE 

Altura (m) 0,60 0,5 a 1,5 1,0; 1,5 

Extensão (m) 10 21; 12; 11,6; 7; 12,5; 
7,2 11,5 x 12,3 

Alteração W5 W3 W3 
Coerência C2 C3 C3 

Resistência à 
compressão 

uniaxial (Mpa) 

05 a 35 - rocha fraca a 
mediamente resistente  

5 a 50 - rocha fraca a 
mediamente resistente 

15 a 35 - rocha fraca a 
mediamente resistente 

R2 a R3 R2 a R3 R2 a R3 
Espaçamento (m) 0,3 a 1,0 – 0,5m 0,1 a 0,3 0,2 a 1,0 
Persistência (m) 1 a 3 2 a 5 2 a 10 
Abertura (mm) < 1 a 5 <1 a 5 <1 a 100 

Rugosidade Muito rugoso Muito rugoso Muito rugoso 
Preenchimento Nenhum Nenhum Nenhum 
Intemperismo Alterado Levemente alterado Alterado 

Água Gotas Gotas Gotas 
RMR 21 a 45  38 a 54 40 a 50 
Classe IV III III 

Descrição Rocha de má qualidade 
a razoável Rocha razoável Rocha razoável 

 

Pela classificação pelo sistema Q de Barton tem-se, para esta cavidade a classificação 

exibida na Tabela 4-3. Para a canga predomina a classificação VI, ruim; para o hematitito 

há predomínio da classe VII, muito ruim. 

Tabela 4-3: Classificação pelo Sistema Q (Barton) - cavidade AP_0009. 

Rocha Valor Q Classe Classificação 
Canga 0,15 a 1,60  VII a VI Muito ruim a ruim 

Hematitito 0,004 a 1,66 VIII a VI Extremamente ruim a ruim 
 

Realizou-se também o mapeamento de raízes, espeleotemas, pequenas bacias 

evidenciando gotejamento, gotejamentos e vestígios de drenagem sazonal no interior da 

cavidade AP_0009. A bacias referem-se a vestígios de gotejamento no piso da cavidade. 

A Figura 4-25 a seguir, indica estes pontos na cavidade. As raízes são indicativos da 

proximidade da superfície além de evidenciarem pontos de susceptibilidade à ocorrência 

de desmoronamentos, assim como os pontos de gotejamento de água e espeleotemas 

(descontinuidades abertas). 
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Figura 4-25: Mapeamento de pontos com raízes e vestígios de água. 

4.4.3 Água na cavidade 

Na parte hídrica observaram-se gotejamentos e canais de escoamento pluvial escavados 

no piso da cavidade em locais mais inclinados e, durante o período das chuvas, algumas 

poças. Instalou-se um pluviógrafo no interior da cavidade, em local de fratura preenchida 

por espeleotemas. Observou-se também que algumas juntas de alívio condicionam 

escoamento pluvial na época de chuvas. Fraturas e juntas, por constituírem zonas de 

fraqueza, tendem a controlar a direção do desenvolvimento de condutos. A inclinação da 

vertente na área de contribuição hídrica da cavidade mostra gradiente de 2,96 m/m (metro 

horizontal para variar um metro vertical); este gradiente pode ser considerado elevado 

proporcionando energia potencial para as águas traduzidas em boa capacidade de erosão. 

Visitou-se mensalmente a cavidade AP_0009 durante o período de um ano e meio. Suas 

águas são sazonais; no período de estiagem os gotejamentos praticamente secam; na 

estação chuvosa ocorre o máximo de infiltração com gotejamentos espalhados pela 

cavidade formando drenagens em pontos específicos. O monitoramento foi iniciado 

efetivamente em agosto de 2015; em agosto e setembro o pluviógrafo externo registrou 

alguns eventos de chuva, porém os mesmos não foram registrados pelo pluviógrafo na 

cavidade. Os resultados de algumas análises de chuva e gotejamento no interior da 

cavidade (infiltração) são apresentados na Tabela 4-4. Os eventos de chuva com respostas 
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no interior da cavidade foram considerados até 0,5 mm/h; quando os gotejamentos 

tornaram esparsos (<0,25 mm/h) foram considerados como resultante de pequeno 

armazenamento na canga e nas litologias silto-argilosas que preenchem as fraturas. O 

Pós-chuva refere-se à diferença de tempo entre o término da chuva externa e o término 

do gotejamento ≥ 0,5 mm/h na cavidade. O Atraso indica a diferença entre o início da 

chuva externa e a resposta no interior da cavidade; ou seja, o início da infiltração. A 

Duração refere-se à duração total do gotejamento no interior da cavidade, considerando 

tudo até cessar completamente o gotejamento. 

Tabela 4-4: Dados de chuva e infiltração na cavidade AP_0009. 

CHUVA AP_0009 Pós-Chuva 
(horas) 

Atraso 
(horas) 

Duração 
(horas) Data Hora 

(h) 
Taxa chuva 

(mm/h) Data Hora (h) Taxa gotej. 
(mm/h) 

22/10/15 16:09 33,01 22/10/15 16:44 16,8 13:24 0:35 77:07:00 
27/10/15 17:50 5,91 27/10/15 19:00 3,78 20:37 01:10 102:01:00 
12/11/15 13:42 14,77 12/11/15 14:52 1,97 12:08 01:10 contínuo 
13/11/15 13:53 1,42 13/11/15 15:13 2,76 14:16 01:20 57:22:00 
16/11/15 5:41 0,60 16/11/15 14:54 1,47 23:10 09:36 231:10:00 
29/11/15 13:01 0,97 29/11/15 18:44 1,16 11:22 05:43 50:16:00 
02/12/15 14:44 0,52 3/12/15 3:32 0,83 17:51 12:48 290:21:00 
18/12/15 15:28 1,51 18/12/15 17:50 1,02 21:17 02:22 103:40:00 
25/12/15 13:59 4,61 25/12/15 15:16 1,78 18:34 01:16 56:14:00 
28/12/15 5:45 0,31 28/12/15 7:36 0,71 20:30 01:51 218:34:00 
12/01/16 4:52 1,68 12/01/16 11:41 3,60 18:55 06:49 contínuo 
24/01/16 16:26 17,27 24/01/16 19:39 2,47 23:17 03:13 contínuo 
26/01/16 02:10 6,32 26/01/16 4:09 1,88 23:01 01:58 contínuo 
28/01/16 6:36 1,17 28/01/16 8:59 4,98 14:40 02:22 *1 
11/02/16 21:03 5,87 11/02/16 23:59 1,29 11:27 02:55 contínuo 
18/02/16 3:20 9,58 18/02/16 5:20 1,88 18:03 02:00 contínuo 
25/02/16 19:02 3,50 25/02/16 21:38 1,74 25:57 36:00 contínuo 
28/02/16 17:11 2,51 29/02/16 1:06 1,43 22:07 07:55 contínuo 
04/03/16 13:24 2,15 04/03/16 15:59 2,10 24:32 02:34 contínuo 
12/03/16 4:45 0,27 12/03/16 16:27 0,75 12:50 02:31 contínuo 
24/03/16 3:57 17,58 24/03/16 4:53 1,76 21:49 0:56 *2 
26/03/16 15:11 3,50 26/03/16 16:53 1,07 25:02 01:42 decréscimo 
02/04/16 13:53 15,23 02/04/16 15:56 1,17 20:34 02:03 decréscimo 
28/04/16 14:57 1,03 28/04/16 20:14 2,57 21:26 05:16 *3 
02/06/16 6:00 3,04 02/06/16 15:47 8,13 15:12 09:47 *4 

*1 - No exterior - estiagem de 29/01 até 11/02/2016. No interior da cavidade observa-
se um decréscimo da taxa de 0,25 mm/h às 4:07 até 0,1mm/h às 21h27 no dia 
30/01/16. Posteriormente a taxa caiu para 0,02 mm/h nos dias 31/01 e 01/02 
passando a inferior a 0,01 mm/h até o dia 11/02/2016 quando voltou a chover. 
Duração do gotejamento superior a 11 dias. 

*2 - Chuva forte após estiagem de 18/03 a 24/03/2016. 
*3 - Último gotejamento registrado em 17/05/2016 às 19h30. Chuvas de maio foram 

poucas e de pequena intensidade; não foram registradas no pluviógrafo interno. 
*4 - Gotejamento com taxa de 0,09 mm/h entre 05/06 - 4:59 a 06/06/16 - 12h29; a partir 

daí taxa de 0,03 mm/h até dia 07/06/16 - 18h14; depois taxa de 0,01 até 12/06/16 – 
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13h11; depois taxa de 0,006 mm/h até dia 18/06/16, ou seja, algo similar a 0,25 mm 
a cada 44 horas; posteriormente último registro em 21/06 - 10h54. O gotejamento 
relativo ao pluviógrafo secou. 

 

Em 22 de outubro de 2015 ocorreu uma pancada de chuva às 16h09, de cerca de 21,5 mm 

em 39 minutos; esta chuva atingiu a cavidade AP_0009 sendo registrada no pluviógrafo 

interno às 16h44. Ou seja, levou somente 35 minutos para a chuva atingir a cavidade em 

condições de solo seco. Neste dia continuaram ocorrendo chuvas esparsas até às 22h56 

quando se iniciou uma chuva de média intensidade até às 3h27 (77 mm em 4h31 = 

16,8 mm/h). 

Neste período o gotejamento na cavidade manteve-se contínuo (desde às 16h44 do dia 22 

até 24 de outubro de 2015 às 7h00) tornando-se esparso 0,05 mm/h até o dia 25 de outubro 

de 2015 às 21h51 quando parou a infiltração. 

Em 27 de outubro voltou a chover de 17h50 até 28 de outubro de 2015 às 3h52 resultando 

em chuva de intensidade de 5,9 mm/h. 

Na cavidade registrou-se esta chuva às 19h00, ou seja, 80 minutos após seu primeiro 

registro externo. Este registro foi até o dia 29 de outubro de 2015 às 0h29 resultando em 

uma taxa de infiltração de 3,8 mm/h. 

Posteriormente, estes registros ficam esparsos até 31 de outubro de 2005 às 1h01 

(0,1 mm/h) quando cessou o gotejamento. 

A chuva cessou até o dia 12 de novembro de 2015 quando retornou de 13h42 numa taxa 

de 14,77 mm/h; dentro da cavidade o registro ocorreu 70 minutos após, às 14h52. O 

gotejamento não cessou no interior da cavidade, tornou-se escasso e provavelmente 

juntou-se com a próxima chuva, ocorrida em 13 de novembro às 13h53. 

A partir de 16 de novembro iniciam-se as chuvas diárias constantes não sendo possível 

separar a resposta na cavidade. Tem-se um intervalo de 16h11 às 5h41 início das chuvas 

até 23 de novembro de 2015 quando ocorreu uma estiagem, ou veranico. 
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Na cavidade tem-se gotejamento contínuo de 16 até 24 de novembro às 22h58 (8 dias e 

8h04); se considerar o gotejamento esparso tem-se a extensão até 26 de novembro às 

20h51 perfazendo 10 dias 05h57 de gotejamento na cavidade. 

4.5  CAVIDADE AP_0038 

A cavidade AP_0038 situa-se no topo da vertente, em área relativamente plana. A altitude 

da entrada é de 1526,7 m; a projeção horizontal é de 345m com desnível de 6,80 m; área 

de 676 m2 e volume de 798 m3. 

O acesso é realizado através de um desabamento do teto da cavidade, constituindo uma 

área arredondada com fragmentos no piso denominada de “dolina de colapso” devido à 

sua forma. 

O padrão geomorfológico é labiríntico mas não definido. Os condutos são curvilíneos e 

apresentam seção arredondadas com paredes lisas. Em alguns casos, esses condutos 

terminam de forma abrupta ou se encontram em níveis superiores aos demais. 

Nos locais mais elevados observa-se salões com teto sub-horizontalizado, estando estas 

feições associadas a abatimentos e à camada de canga (fácies). 

Ao longo de grande parte dos condutos semicirculares existem ranhuras, com dimensões 

que variam de 10 cm a cerca de 90 cm de comprimento e aproximadamente 2 cm de 

espessura. Acredita-se que podem ser associadas à ação biológica de origem animal. 

Marcas de garras de tatu e de preguiça gigante foram descritas por Buchmann et al. (2003) 

nas paredes de várias cavidades nos basaltos alterados no Rio Grande do Sul. 

No piso observa-se presença de sedimentos finos na fração silte-argila; estes sedimentos 

podem ter origem no intemperismo do teto ou das paredes (ocre). Os abatimentos se 

concentram no salão principal e constituem-se de calhaus e matacões intensamente 

alterados, guardando estreita relação com o teto. 
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A empresa Coffey realizou o escaneamento a laser interno e externo à cavidade o que 

possibilitou erros de no máximo de 5 mm. A Figura 4-26 a seguir mostra o mapa com a 

espessura de teto, isto é, as distâncias entre o teto e a superfície do terreno. 

 

Figura 4-26: Mapa mostrando espessura de teto na cavidade AP_0038 (modificado de Coffey, 
2015). 

4.5.1 Caracterização estrutural 

Nesta cavidade não foram observadas estruturas lineares condicionando condutos. 

Observam-se descontinuidades planares, sub-horizontais, representadas como fácies da 
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canga, isto é, diferentes gerações de canga. Também foram observadas localmente 

descontinuidades caracterizadas como trincas nas paredes que deslocam pequena 

quantidade de material. Estas trincas verticais são abertas, atectônicas e sem persistência. 

No teto são observados alguns pontos em locais definidos com presença de “piping” – 

furos arredondados que podem ou não estar conectados com a superfície do terreno. 

Alguns destes furos são claramente antigas raízes de árvores ou arbustos. Nestes furos 

ocorre a passagem de água indicando falta de coesão/consolidação. 

Abatimentos mais recentes geraram cones com material inconsolidado posicionados 

abaixo de cicatrizes no teto e paredes. Esses abatimentos podem ter sido causados por 

vibrações decorrentes do trânsito de caminhões que na década de 90 utilizavam o local 

como estacionamento ou ponto de espera para carregamento na mina de bauxita, 

localizada a cerca de 200 m a NE da entrada da cavidade. Alguns abatimentos recentes 

estão associados à presença de raízes nas paredes e teto, conforme pode ser observado na 

Figura 4-27. A presença de raízes favorece a percolação de águas; ao redor destas ocorre 

processos físico-químicos que alteram localmente a rocha; o crescimento/expansão 

circular das raízes gera forças capazes de provocar queda de material na superfície livre 

de parede e teto. 

 

Figura 4-27: Cone de sedimentos e matacões e cicatriz de abatimento na parede. 

Mapeou-se pontos com cicatriz de desmoronamento no teto e paredes, cones de 

sedimento, canalículos e outras formas de aporte de água conforme pode ser observado 

na Figura 4-28. Estes parâmetros são evidências de aporte de água, queda de sedimentos 

e locais de maior susceptibilidade a desmoronamentos na cavidade. 
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Figura 4-28: Mapeamento da cavidade AP_0038 englobando pontos de aporte de água e 
gotejamentos, pipes, cones, cicatrizes e raízes. 

4.5.2 Características do maciço 

A canga detrítica é composta por fragmentos angulosos a sub-angulosos constituídos 

principalmente por hematita. Sua granulometria é varia de 0,5 a 2 cm com predominância 

de 1,0cm. Ocorre também fragmentos decimétricos a centimétricos de quartzo, minério 

de ferro e itabiritos. O cimento limonítico, normalmente composto de goethita, pode 

apresentar-se coeso e sem sinais de alteração – coloração acinzentada e/ou totalmente 

alterado, com coloração variando de vermelho a amarelo e textura friável. 

Na AP_0038 foram identificadas três fácies distintas: i) Canga ou laterita média a fina 

alterada composta predominantemente por matriz terrígena, suportando grânulos bem 

arredondados de hematita e quartzo subordinado. Juntas de dissecação ocorrem 

pontualmente no teto e estão associadas à deposição de um nível mais argiloso. ii) Canga 
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ou laterita grossa alterada com clastos subangulosos e mal selecionados constituídos de 

hematita, minério de ferro bandado e quartzo. A granulometria varia de 0,5 a 10cm 

suportados por matriz terrígena. iii) Canga química pouco alterada constituída por matriz 

limonítica e ausência de fragmentos. Apresenta localmente estruturas laminares de 

sedimentação em posição subhorizontalizada (Figura 4-29). 

 

Figura 4-29: Canga detrítica com grânulos subarrendados; canga mal selecionada com 
fragmentos centimétricos de itabirito; canga química. 

Abaixo da canga ocorre o itabirito ocre, como pode ser observado no furo de sondagem 

mais próximo - FDMQ-0152 situado a 200m a sul da cavidade, com coordenadas 

7784390N / 638124E e altitude de 1539,8m tem a litologia mostrada a seguir, na Figura 

4-30. O ocre é o produto do intemperismo dos itabiritos dolomíticos – trata-se de uma 

rocha hidratada, argilosa, contendo magnetita e limonita. 

 

Figura 4-30: Litologias no furo de sondagem FDMQ-0152. 
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A ocorrência das fácies da canga pode ser observada na Figura 4-31. Estas diferenças de 

fácies marcam descontinuidades sub-horizontais. Abaixo da canga ou laterita tem-se o 

saprolito popularmente conhecido como ocre. 

 

Figura 4-31: Perfil litológico da cavidade AP_0038. 

 

Figura 4-32: Mapeamento litológico da cavidade AP_0038. 
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4.5.3 Ensaios de resistência 

Os ensaios de resistência foram realizados pela empresa Coffey no teto e parede nas 

proximidades da entrada não sendo realizados testes em seu interior. 

Os valores obtidos passaram por tratamentos estatísticos de acordo com o método médio 

ISRM, seguindo o próprio manual de uso do martelo. São realizadas de 10 a 20 medições 

em cada superfície desde que as variações sejam inferiores a 2. As figuras a seguir 

representam os gráficos dos valores medidos em campo no teto, piso e parede lateral da 

cavidade respectivamente. 

 

Figura 4-33: Distribuição dos valores de R no piso de entrada da cavidade AP_0038. 

 

Figura 4-34: Distribuição dos valores de R na parede de entrada da cavidade AP_0038. 

Os valores médios foram lançados no ábaco de Miller que relaciona o valor com a 

densidade média da rocha (2,34 g/cm3 – VALE, informação interna). A Figura 4-35 a 

seguir representa o ábaco de Miller com os valores encontrados de resistência à 

compressão uniaxial para cada ponto ensaiado. 
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Figura 4-35: Ábaco de Miller para canga detrítica na cavidade AP_0038. 

Tabela 4-5: Resultados de resistência à compressão uniaxial (UCS) obtidos com o esclerômetro 
- Coffey. 

Setor Litologia Posição da medida R (ISRM) c (MPa) 
Teto Canga  10 16 

Parede Canga  12,5 17,5 
 

Tabela 4-6: Classificação pela metodologia RMR - cavidade AP_0038. 
Setor 1 (entradas) 2 (Salão) 

Litologia Canga Canga 
Granulometria Areia fina a grossa; fragmentos até 1,5m Areia grossa com fragmentos 1 a 5cm 
Alteração W5 W3 a W5 
Coerência C4 C3 a C4 
Resistência à 
compressão uniaxial 
(Mpa) 

1 a 35 rocha fraca a mediamente 
resistente  

1 a 35 rocha fraca a mediamente 
resistente  

R1 a R3 R1 a R3 
Espaçamento (m) 0,2 a 0,5 0,1 a >2 
Persistência (m) <1 <1 a 10 
Abertura (mm) 1 a >5 1 a >5 
Rugosidade rugosa Rugoso 
Preenchimento duro Macio a nenhum 
Intemperismo Alterado Alterado 
Água Gotas Gotas 
RMR 43 42 a 55 
Classe III III 
Descrição Razoável Razoável 
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Tabela 4-7: Classificação pelo Sistema Q (Barton) – cavidade AP_0038. 
Rocha Valor Q Classe Classificação 
Canga 0,075 a 1,60  VII a VI Muito ruim a ruim 

 

Tanto teto quanto as paredes da cavidade AP_0038 apresentam comportamento de rocha 

de qualidade razoável a ruim (classificação de Barton). No maior salão os processos de 

desabamento podem ocorrer na época de chuvas, quando é maior a infiltração e 

percolação de águas. Nos condutos inferiores tem-se rocha muito alterada com 

comportamento de solo silto-argiloso. 

4.5.4 Água na cavidade 

A cavidade possui alagamento sazonal (Figura 4-36). Todo o setor sul pode ser alagado 

sazonalmente, além de grande parte do setor leste e noroeste. Foram observados fluxos 

d´água entre algumas poças e uma surgência temporária no setor norte. A predominância 

de sedimento argiloso, o piso pouco inclinado e a ausência de saídas de escoamento, são 

responsáveis pela retenção de águas pluviais, causando o alagamento. 

 

Figura 4-36: Alagamento sazonal na cavidade AP_0038. As fotografias mostram o mesmo 
local; direita em 29/01/2016 e esquerda 17/02/2016. 

Como não foi observado controle estrutural na cavidade não há estruturas que 

condicionam os gotejamentos. A presença de água sazonal na cavidade deve-se à 

infiltração direta através da canga, acesso direto através de canalículos (Figura 4-38) e/ou 

através da entrada, que constitui de uma quebra no relevo diretamente abaixo dos fluxos 

oriundos do pequeno morro à montante. O gradiente da área de contribuição hídrica 

mostra valores de 20 m/m confirmando um relevo relativamente plano com pouco 

potencial erosivo. 
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Figura 4-37: Canalículos no teto e paredes. 

Nas Tabela 4-8 e Tabela 4-9 tem-se os resultados de algumas análises de chuva e 

gotejamento no interior da cavidade (infiltração). 

Tabela 4-8: Dados de chuva e infiltração na cavidade AP_0038, ponto AP_0038 A. 
CHUVA AP_0038 A Pós- chuva 

(horas) 
Atraso 
(horas) 

Duração 
(horas) Data Hora (h) Taxa chuva 

(mm/h) Data Hora (h) Taxa gotej. 
(mm/h) 

06/09/15 17:50 1,17 06/09/15 18:16 18,39 9:36:00 00:26:00 121:48:00 
13/09/15 06:41 0,15 14/09/15 14:23 0,16 23:45:00 7:42:00 19:49:00 
22/10/15 16:09 33,01 22/10/15 16:34 42,86 28:04:00 0:25:00 63:00:00 
27/10/15 17:50 5,91 27/10/15 18:36 320,0 *1 0:46:00 ----- 
12/11/15 13:42 1,28 14/11/15 02:01 3,30 18:59:00 36:19:00 24:37:00 
16/11/15 05:41 0,85 16/11/15 20:12 31,37 40:28:00 14:31:00 127:41:00 
23/11/15 20:00 4,21 23/11/15 22:58 13,46 34:41:00 2:58:00 49:31:00 
29/11/15 13:01 0,97 29/11/15 23:04 1,44 21:18:00 10:03:00 43:17:00 
02/12/15 14:44 0,52 03/12/15 05:10 17,78 54:57:00 14:26:00 304:06:00 
18/12/15 15:28 1,51 19/12/15 20:21 21,22 41:34:00 28:53:00 50:25:00 
25/12/15 13:59 0,78 25/12/15 15:57 7,69 46:20:00 1:58:00 61:40:00 
28/12/15 5:45 0,31 28/12/15 09:58 5,77 *1 4:13:00 *1 
12/01/16 4:52 3,35 13/01/16 12:53 16,01 10:20:00 32:01:00 351:09:00 
28/01/16 6:36 1,17 28/01/16 07:48 27,99 19:28:00 1:12:00 170:36:00 
18/02/16 3:20 9,58 18/02/16 05:16 19,08 8:50:00 1:56:00 10:41:00 
25/02/16 19:02 3,88 25/02/16 22:06 4,73 12:54:00 3:04:00 contínuo 
26/02/16 19:43 17,61 26/02/16 19:56 42,41 12:35:00 0:13:00 1:52:00 
28/02/16 17:11 1,03 29/02/16 05:08 0,14 11:46:00 11:57:00 10:36:00 
04/03/16 13:24 2,15 04/03/16 20:59 9,42 15:46:00 7:35:00 29:20:00 
24/03/16 3:57 17,58 24/03/16 04:23 21,24 9:14:00 0:26:00 5:20:00 
26/03/16 15:11 3,50 26/03/16 16:49 0,67 5:17:00 1:38:00 19:55:00 
02/04/16 13:53 15,23 02/04/16 15:46 0,05 3:53:00 1:53:00 12:41:00 
03/06/16 02:07 1,71 03/06/16 10:01 0,61 5:02:00 7:54:00 34:52:00 

*1 - o registro cessou em 27/10/15 - 23h37; cessou novamente em 04/01/16 - 01h26. 
 

Os eventos de chuva com respostas no interior da cavidade foram considerados até 

0,5 mm/h; quando os gotejamentos tornaram esparsos (<0,25 mm/h) foram considerados 



72 

como resultante de pequeno armazenamento no ocre. O Pós-chuva refere-se à diferença 

de tempo entre o término da chuva externa e o término do gotejamento ≥ 0,5 mm/h na 

cavidade. O Atraso refere-se à diferença entre o início da chuva externa e a resposta no 

interior da cavidade; ou seja, o início da infiltração. A Duração refere-se à duração total 

do gotejamento no interior da cavidade, considerando tudo até cessar completamente o 

gotejamento. 

As chuvas de 12 e 13 de novembro de 2015 não foram registradas de forma confiável 

devido à problemas na bateria (excesso de umidade). Ocorreram alguns eventos de chuva 

esparsos em agosto, dia 22 e no dia 26. Porém foram de pequena intensidade em solo seco 

e não foram registradas pelos pluviógrafos instalados na cavidade AP_0038. 

As primeiras chuvas foram registradas na cavidade AP_0038 no dia 06 de setembro de 

2015 às 18h16 (AP_0038 A) e às 00h53 no dia 07/09/15 (AP_0038 B). 

Tabela 4-9: Dados de chuva e infiltração na cavidade AP_0038, ponto AP_0038 B. 
CHUVA AP_0038 B 

Pós- chuva 
(horas) 

Atraso 
(horas) 

Duração 
(horas) Data Hora 

(h) 

Taxa 
chuva 

(mm/h) 
Data Hora (h) Taxa gotej. 

(mm/h) 

06/09/15 17:50 4,15 07/09/15 00:53 9,70 5:39:00 7:03:00 Contínuo 
08/09/15 02:59 0,06 08/09/15 06:12 42,70 6:12:00 3:13:00 Contínuo 
13/09/15 06:41 45,75 13/09/15 09:27 4,35 66:28:00 2:46:00 101:37:00 
22/10/15 16:09 2,21 22/10/15 23:47 151,93 *1 7:38:00 *1 
12/11/15 13:42 0,95 14/11/15 02:13 5,79 28:50:00 36:31:00 contínuo 
16/11/15 05:41 0,85 16/11/15 17:10 109,79 *1 11:29:00 *1 
07/12/15 17:29 0,45 09/12/15 12:13 166,28 *2 *2 *1 
De 10/12 2015 Até 29/01/16 sem registro *3    
28/01/16 6:36 1,17 29/01/16 13:24 3,23 226:53:00 30:48:00 287:52:00 
18/02/16 3:20 9,58 18/02/16 07:02 36,12 79:34:00 3:42:00 99:56:00 
25/02/16 19:02 0,44 25/02/16 23:13 50,56 111:08:00 4:11:00 330:26:00 
12/03/16 04:45 0,18 14/03/16 00:21 15,93 25:29:00 43:36:00 163:40:00 
24/03/16 3:57 0,99 24/03/16 05:45 51,11 103:26:00 1:48:00 137:34:00 
02/04/16 13:53 15,23 02/04/16 16:33 10,45 122:58:00 2:40:00 126:53:00 
28/04/16 14:57 1,03 29/04/16 22:19 3,97 72:02:00 31:22:00 74:51:00 
02/06/16 06:00 0,53 03/06/16 13:12 22,86 103:03:00 31:12:00 140:52:00 
24/09/16 18:43 1,46 26/09/16 00:25 28,50 54:55:00 29:42:00 68:46:00 
01/10/16 04:00 0,31 04/10/16 07:21 41,84 85:41:00 75:21:00 143:42:00 
10/11/16 01:45 0,81 11/11/16 15:13 197,64 *1 37:28:00 *1 

*1 - registro cessou pois atingiu o limite da memória do logger. Do dia 24/10 14:17 a 
03/11/15 12:34; novamente do dia 20/11 22h15 voltou a registrar somente em 
09/12/15 12h13; cessou 16/11/16 1:34 até 24/11/16 11h32. 

*2 - em 09/12/15 12h13 registro contínuo; o problema que não se sabe a qual chuva está 
relacionado. 
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*3 - o pluviógrafo foi alocado em outra posição devido ao alagamento temporário da 
cavidade. Escolheu-se um ponto próximo onde foi observado vestígios de 
gotejamento; neste ponto não ocorreu registro no pluviógrafo. 

 

No caso da AP_0038 muitos eventos de chuva não foram analisados separadamente pois 

o início da infiltração variou de alguns minutos a dias e a duração do gotejamento também 

mostrou grande variância sendo geralmente superior a um dia e meio; ou seja, os dois 

eventos se superpõe. Chuvas diárias, mesmo de pequena intensidade, muitas vezes não 

puderam ser separadas de eventos de grande intensidade devido à demora de resposta na 

cavidade aliado à grande duração dos gotejamentos. 

Resumindo tem-se duas cavidades de gênese distintas. A cavidade AP_0009 situa-se em 

uma vertente com inclinação em torno de 40° graus, no contato entre canga e hematitito, 

possuindo controle estrutural; a gênese relaciona-se a percolação de águas meteóricas que 

favorecem a dissolução/lixiviação de minerais menos resistentes e predomínio de erosão. 

A cavidade AP_0038 situa-se em uma área mais plana e sua gênese relaciona-se a grandes 

mamíferos da megafauna; ou seja, é uma paleotoca. 

As cavidades em canga e hematitito possuem comportamento de meio poroso situando-

se na zona vadosa. Estas características possibilitaram o uso de pluviógrafos de forma a 

garantir medidas temporais e estimativa de quantidade de água que acessa a cavidade. 

Foram instalados pluviógrafos nas cavidades e um pluviógrafo externo, na área da bacia 

de contribuição da cavidade AP_0009. Desta forma consegue-se medir a data, hora e 

quantidade de chuva e medir o tempo em que a mesma atingiu a cavidade. 

As espessuras de teto estimadas dos locais dos pluviógrafos mostram valores em torno de 

3,7 m para o AP_0009 INT; de 0,20 m devido ao “pipe” no AP_0038 A e cerca de 5 m 

no AP_0038 B. 

 



74 

CAPÍTULO  5  
5 DISCUSSÕES 

5.1 SOBRE A CAVIDADE AP_0009 

A AP_0009 possui litologia das entradas em canga e restante do desenvolvimento em 

hematitito situando-se no contato entre a canga e o hematitito; encontram-se várias 

famílias de fraturas que definem fragmentos de diversos tamanhos. Existem fraturas 

abertas e algumas mostram percolação de água sazonalmente. Também ocorrem fraturas 

com preenchimento na forma de espeleotemas de granulometria silto-argilosa. No maior 

salão desta cavidade observam-se várias fraturas, mas uma se destaca: possui forma 

elíptica, abertura variável de 1 a 10cm, definindo um fragmento de tamanho métrico com 

morfologia convexa, evidenciando ser um ponto de fragilidade. Na entrada da cavidade 

encontram-se fragmentos de tamanho métrico em canga que também mostram-se 

instáveis. 

A classificação geomecânica mostrou que as cangas e o hematitito possuem classe III – 

maciço de qualidade razoável. A canga caracteriza-se como W4/W5, alterada a muito 

alterada, C2/C3 – de pouco a muito coerente e R1/R3 – de muito faca a mediamente 

resistente. O hematitito mostra-se moderadamente alterado (W3), coerente a muito pouco 

coerente (C2/C3) e resistência variando de fraca a resistente (R2/R4). A quantidade e 

persistência de descontinuidades contribui para a fragilidade do maciço. Os estudos com 

o programa Unwedge no conduto de entrada com os seguintes parâmetros; FR1 – 70/300; 

FR2 – 80/150; FR3 – 85/050; phi = 30 (canga) e coesão = 0,05MPa; resultaram na 

formação de uma cunha e FS = 1,9 mostrando estabilidade (Figura 5-1). 
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Figura 5-1: Formação de cunha no conduto de entrada da cavidade AP_0009. 

No salão, onde há a fratura circular, utilizou-se os parâmetros: FR1 – 70/250; FR2 – 

80/040; FR3 – 85/185; FR4 – 85/095; Sn – 30/140; phi = 35 e coesão 0,1 MPa – hematitito 

(Figura 5-2). 

 

Figura 5-2: Formação de cunha no salão da cavidade AP_0009. 

O fator de segurança encontrado foi de FS = 1,2; ressalte-se que este fator de segurança 

é maior uma vez que a cunha formada fica restrita a 4 metros (superfície do terreno) 

diminuindo o peso e volume da cunha. 

Comparando-se o mapa de gotejamentos e outros vestígios de água e espeleotemas com 

o mapa de fraturas da cavidade percebe-se uma correlação positiva. Todos os pontos de 

vestígios de água coincidem com descontinuidades. Sobrepondo-se os diversos mapas 

gerados, todos com o mesmo peso, tem-se um prognóstico de susceptibilidade a 

desmoronamentos na cavidade: A) Mapa de gotejamentos em diversos momentos, 

bacias no piso, espeleotemas, e a presença de raízes – todos parâmetros associados a 

presença de água. B) Mapa geológico e de descontinuidades no maciço e na cavidade – 

quando sobreposto ao mapa de gotejamentos nota-se que os mesmos se relacionam a 
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fraturas abertas. C) Mapas dos pilares que conjuntamente com as paredes da cavidade 

definem a amplitude dos vãos livres. D) Mapa dos sinais de instabilidade – pontos 

onde observam-se fraturas abertas, com desabamentos antigos e recentes e presença de 

fragmentos destacados no teto. Além destes foi utilizado o mapa de espessura estimada 

de teto, dados da classificação do maciço rochoso (RMR e Q) e análises realizadas no 

programa Unwedge. De posse destes dados gerou-se o mapa de fragilidades da cavidade 

AP_0009, apresentado na Figura 5-3 a seguir.  

 

Figura 5-3: Mapa de classificação de susceptibilidade geotécnica para a cavidade AP_0009. 

A classificação foi de alta a baixa seguindo a proposta de Noce (2016). As zonas de 

susceptibilidade alta situam-se na entrada da cavidade e no salão. Na entrada observam-

se vários fragmentos de canga de tamanho métrico instáveis, encaixados entre a parede e 

o piso; a abertura da cavidade é um processo de instabilidade onde ocorreu o colapso do 

teto coincidindo com a quebra do relevo. 

No salão tem-se uma zona de susceptibilidade à ocorrência de desmoronamentos 

traduzida por uma fratura circular que, embora possua rugosidade (atrito entre as paredes 

localmente) mostra abertura podendo alcançar 10cm. Esta fratura define um fragmento 
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de tamanho em torno de 5m de diâmetro; a rocha desta fratura é o hematitito – embora 

esta fratura não seja observada na superfície ressalta-se que o contato entre o hematitito 

e a canga é uma descontinuidade penetrativa (o contato é brusco, erosivo, marcado por 

uma zona centimétrica de material alterado). Outra zona de susceptibilidade possui 

morfologia retilínea e situa-se na porção NE do salão; neste ponto foi observada um 

fratura aberta contínua (persistente) que atravessa os condutos e localmente percebeu-se 

deslocamento e queda de fragmentos associadas à mesma. 

As zonas de susceptibilidade média estão associadas a descontinuidades abertas com 

presença de água na forma de gotejamentos sazonais; várias apresentam espeleotemas 

(pingentes), cones de sedimentos mostrando que o material está sendo “lavado” e 

fragmentos em escala centimétrica a decimétrica definidos no teto. Os dados oriundos do 

monitoramento sistemático através dos pluviógrafos possibilitaram caracterizar o aporte 

das águas na cavidade e as relações entre águas superficiais e de infiltração (ANEXO III). 

O pluviógrafo foi posicionado diretamente abaixo de um gotejamento ativo. O 

pluviógrafo AP_0009 INT corresponde a uma fratura preenchida com material silto 

argiloso como comprovam os espeleotemas. Interessante observar que inicialmente 

esperava-se um gotejamento de pequena intensidade quando comparado à chuva externa. 

Esta hipótese mostrou-se errônea; as águas chegam em pontos localizados nas cavidades 

em abundância devido à concentração do fluxo em descontinuidades. Na análise dos 

dados concluiu-se que a cavidade recebeu aporte de águas através do escoamento 

superficial – no caso através de fluxos concentrados e pontos de acúmulo de água. Estas 

observações auxiliaram na diretriz para observações externas à procura de áreas de 

concentração de fluxos acima da projeção da cavidade no terreno. 

Este comportamento reflete a própria gênese da cavidade AP_0009, no contato canga / 

hematitito; o contato é uma descontinuidade planar onde podem ocorrer fluxos 

concentrados que alargam pequenos condutos (canalículos) gerados por diferentes 

processos e/ou formas. Exemplifica-se o exposto com as diversas nascentes sazonais que 

ocorrem em solo, canga e hematitito. Estes condutos ou nascentes sazonais 

corresponderiam a proto-cavidades. 
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Chuvas torrenciais atingem a cavidade em cerca de uma hora. Na AP_0009, em condições 

de solo seco, uma chuva de 33,01 mm/h levou 35 minutos para ser registrada no 

pluviógrafo interno. Em condições úmidas a chuva de intensidade 14,77 mm/h levou 70 

minutos para atingir o pluviógrafo interno da AP_0009; também em condições úmidas 

tem-se chuva de intensidade 17,58 mm/h e tempo de 56 minutos. Em condições mais 

saturadas, em período chuvoso, uma precipitação de intensidade 17,27 mm/h atingiu a 

AP_0009 em 193 minutos; também em condições saturadas uma chuva de intensidade 

15,23 mm/h atingiu a cavidade em 123 minutos. 

O gotejamento no interior da cavidade decresce rapidamente com o término da chuva, 

mas não seca completamente. Este decréscimo indica que praticamente não há 

armazenamento de água; a intermitência do gotejamento deve-se provavelmente à 

presença de argilas nas fraturas que fornece água paulatinamente quando cessa as 

precipitações. 

Em condições secas, com chuvas esporádicas, o gotejamento cessa completamente na 

cavidade com cerca de 15 dias. Com o solo saturado o gotejamento cessa completamente 

após cerca de 20 dias. Com o monitoramento mensal foi observado que todos os 

gotejamentos da cavidade cessam cerca de 30 dias após o término das chuvas. Infere-se 

que as fraturas são abertas comunicando diretamente o meio exterior com o hipógeo. 

Na cavidade o menor tempo entre a chuva e o início do registro foi de 35 minutos (chuva 

intensa - 33,01 mm/h); o maior valor foi de 36:00 horas; a mediana foi de cerca de 2:22 

horas após o início das chuvas. A taxa de gotejamento variou de 0,71 a 16,8 mm/h com 

mediana de 1,78 mm/h e desvio padrão de 3,33 mm/h. Quanto à duração do gotejamento 

após o término das chuvas variou de cerca de 11:00 horas a 26:00 horas, com mediana de 

20:30 horas. E a duração total do gotejamento no interior da cavidade variou de cerca de 

50:00 a 290: horas com mediana de 102 horas (cerca de 4 dias e 6 horas). 

5.2 SOBRE A CAVIDADE AP_0038 

Na AP_0038 desenvolve-se no contato entre a canga e o ocre; o predomínio são 

descontinuidades sub-horizontais (várias camadas de canga depositadas em épocas 

distintas – fácies) observadas somente em pontos localizados, correspondendo aos pontos 
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mais próximos à superfície. Nos demais pontos tem-se condutos de morfologia circular a 

semicircular escavados no ocre de granulometria areia a argila que possuem aspecto 

maciço, isto é, não apresentam descontinuidades. A morfologia elíptica e a falta de 

descontinuidades conferem estabilidade a estes condutos. O ponto crítico nesta cavidade 

é seu maior salão; embora o teto seja plano a espessura é de cerca de um metro, há 

presença de raízes nas paredes, teto, piso e existem diversos pontos de infiltração / 

gotejamento. 

Quando comparamos e sobrepomos os diversos mapas gerados tem-se um prognóstico de 

susceptibilidade na cavidade. Tem-se a sobreposição dos mapas: A) Mapeamento de 

gotejamentos em diversos momentos, bacias no piso, espeleotemas, presença de raízes –

parâmetros associados a presença de água; plotou-se também desabamentos recentes e 

cones de sedimentos. B) Mapa de espessura do teto mostrando que esta cavidade se 

encontra bem superficial; C) Mapa geológico; as descontinuidades são horizontais a sub-

horizontais; D) Mapa dos sinais de instabilidade – pontos onde observam-se 

desabamentos antigos e recentes e presença de fragmentos destacados no teto. Aliado a 

estes mapas utilizou-se os dados oriundos do mapeamento da qualidade do maciço (RMR 

e Q) e do uso do martelo de Schmidt (esclerômetro). De posse destes dados gerou-se o 

mapa de susceptibilidades da cavidade AP_0038, com superposição dos mapas todos com 

o mesmo peso, apresentado na Figura 5-4 a seguir.  

As zonas de susceptibilidade alta situam-se no salão e no conduto a norte. Os estudos do 

raio hidráulico realizados pela empresa Coffey indicam que o salão maior desta cavidade 

situa-se na zona de subsidência. De forma a corroborar e justificar esta instabilidade 

realizou-se o mesmo estudo na entrada da cavidade AP_0038 – uma morfologia circular 

com desabamento, provavelmente um antigo salão evidenciando os parâmetros 

necessários para definição do “ponto de desabamento” do salão. 

As zonas de susceptibilidade média estão relacionadas à presença de “pipes” menos 

desenvolvidos que os anteriores, mas que conduzem água para o interior da cavidade 

AP_0038 na época de chuvas. 
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Figura 5-4: Mapa de classificação de susceptibilidade geotécnica para a cavidade AP_0038. 

A espessura do teto nas entradas mostra valores em torno do meio metro, semelhantes à 

espessura do teto do salão da cavidade. O raio hidráulico também mostrou valores 

semelhantes, no salão RH = 3,90; na entrada desabada da cavidade RH = 4,37 (ANEXO 

II) mostrando que, embora ambos caiam na zona de transição no ábaco de estabilidade a 

partir do raio hidráulico, uma destas feições (entrada) mostra que já ocorreu o 
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desabamento. No conduto no extremo norte desta cavidade observam-se presença de 

blocos, desabamentos recentes e raízes com diâmetro em torno de 4 cm. Outro ponto de 

atenção foram os pontos de “pipe”, alguns podem estar bem próximos à superfície do 

terreno e no futuro formar claraboias. 

A exemplo do ocorrido na cavidade AP_0009 também foi realizado monitoramento da 

infiltração através de pluviógrafos nesta cavidade (ANEXO III). Na cavidade AP_0038 

foram instalados dois pluviógrafos; quando ocorreu o alagamento da cavidade com 

submersão do pluviógrafo AP_0038 A o mesmo passou por manutenção e foi alocado em 

outro ponto onde foi observado vestígios de gotejamento, sem marcas de fraturas nas 

paredes e teto. Este ponto mostrou-se seco, o gotejamento aparentemente relaciona-se a 

pontos de condensação onde a água escorre pelo teto e paredes até formar gotas. Os dados 

de coleta de infiltração na cavidade AP_0038 são oriundos de dois pontos distintos: 

 Abaixo de um “pipe” (AP_0038 A) onde as taxas de gotejamento variaram de 0,05 

a 320 mm/h; mediana de 13,46 mm/h e desvio padrão de 65,14 mm/h. A infiltração 

iniciou-se em 13 minutos a 36:19 horas após o início das chuvas com mediana de 

4:13 horas. Quanto à duração do gotejamento após o término das chuvas variou de 

cerca de 3:53 horas a 54:57 horas, com mediana de 15:46 horas. E a duração total 

do gotejamento no interior da cavidade variou de cerca de 2 horas a 15 dias com 

mediana de cerca de 2 dias. 

 No ponto AP_0038 B, mais profundo, maior espessura de ocre a ser atravessada, 

tem-se os valores de início do gotejamento variando de 1h48 a 75h21 com mediana 

de 11h29. A taxa de gotejamento de 3,2 a 197,6 mm/h com mediana de 32,3 mm/h 

– porém este valor máximo deveu-se à falta de memória do logger de registro; a 

chuva continuava do lado externo e o logger em diversos momentos não dispunha 

de memória devido ao excesso de gotejamento. Em compensação a duração do 

gotejamento após o término da chuva mostra valores de 5h39 a 226h53 horas com 

mediana de 75:48 horas e a duração total do gotejamento variando de 68h46 a 

330:26 horas com mediana de 137h34 horas. Estes valores mostram um 

armazenamento no ocre devido à maior espessura de rocha bem superior que no 

ponto AP_0038 A (canga e ocre) e muito superior ao que ocorre na cavidade 

AP_0009 (canga), praticamente sem capacidade de armazenamento de água. 
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A AP_0038 apresenta fluxos de água através de “pipes” e, no seu maior salão, pontos de 

gotejamento (infiltração) indicando a alta porosidade da rocha neste setor contribuindo 

para a instabilidade do teto e paredes. A presença de raízes e proximidade à superfície 

indicam a facilidade de penetração no substrato corroborando os dados (maciço rochoso 

pobre). Nesta cavidade, no período chuvoso, foi observado a presença de poças e lagos 

na superfície do terreno correspondendo à projeção da cavidade na superfície. Esta 

evidencia aumenta em sobremaneira a percolação de água na cavidade AP_0038. Já a 

cavidade AP_0009, posicionada em uma vertente inclinada, não há acúmulo de água. 

Os valores de mediana indicam que a taxa de gotejamento no AP_0009 (1,8 mm/h) é 

inferior à taxa de gotejamento da AP_0038 A (13,5 mm/h) e este é inferior à AP_0038 B 

(32,3 mm/h). Esta ordem se repete no início da infiltração nas cavidades, onde na 

AP_0009 os valores de mediana são 2h22; na AP_0038 A de 4h43 e na AP_0038 B de 

11:29 horas. Estes valores são condizentes considerando que a espessura de canga e ocre 

a ser atravessada pelas águas é maior nesta ordem. 

A duração do gotejamento após o término da chuva e a duração total do gotejamento 

indicam a capacidade de armazenamento de águas para manter o gotejamento; na 

cavidade AP_0038 no ponto AP_0038 A (15:46 e 39:04 horas respectivamente) tem-se a 

menor duração indicando que as águas praticamente não são armazenadas; na AP_0009 

(20:30 e 102:01 horas respectivamente) tem-se uma capacidade de armazenamento um 

pouco maior; já no ponto AP_0038 B (75:48 e 137:34 horas respectivamente) tem-se os 

maiores valores. Ressalte-se que esta duração de gotejamento não indica grandes 

armazenamentos ou seja, não possuem características de aquíferos. 

Não foi possível utilizar as fórmulas sugeridas por Giani (1992) e Louis (1976) para 

cálculo da condutividade hidráulica pois o fluxo mostrou-se turbulento e as fraturas 

mostram superfícies rugosas. 
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CAPÍTULO  6  
6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

6.1 CONCLUSÕES 

A diferença entre as cavidades está em sua litologia e gênese, resultando em morfologia 

dos condutos completamente distintas. Enquanto que na AP_0009 observam-se seções 

triangulares a trapezoidais com aparência rugosa nas paredes na cavidade AP_0038 

predominam seções semicirculares e aparência lisa em diversas paredes. Tem-se que 

considerar que a cavidade AP_0009 tem condicionamento estrutural enquanto a cavidade 

AP_0038 foi “construída” aproveitando ou não uma abertura existente. 

Tem-se a favor da estabilidade da AP_0009 os processos de formação naturais que 

tendem ao equilíbrio. A cavidade AP_0009 apresenta várias famílias de descontinuidades 

além da própria foliação que podem comprometer sua estabilidade. No maior salão da 

cavidade tem-se uma fratura semicircular com aberturas de até 10cm, paredes rugosas, e 

presença de umidade e gotejamento. As fraturas e a foliação estão em ângulos que formam 

cunhas de tamanho variável. Nas entradas há muito fragmento solto, alguns de tamanho 

métrico, que indicam instabilidade. Estes dois pontos são o de maior susceptibilidade 

nesta cavidade. Ressalte-se que apresentam cunhas mas estão com fator de segurança 

superior a 1 mostrando estabilidade. Porém na análise de raio hidráulico o maior salão da 

cavidade situa-se na zona de transição mostrando instabilidade. 

Já a cavidade AP_0038, uma cavidade escavada, a tendência seria a instabilidade, pois o 

processo não está ligado à procura do equilíbrio natural. Mas, devido à forma arredondada 

dos condutos onde há distribuição das forças e ausência de estruturas, a grande maioria 

dos condutos mostra-se estável, com exceção ao seu maior salão. Nos condutos circulares 

a semicirculares observam-se pontos de aporte de água nos “pipes” e salão; não foram 

observadas fraturas verticais no teto da cavidade; as descontinuidades são horizontais a 

sub-horizontais originadas pelos ciclos deposicionais da canga (fácies). Os condutos 

circulares e semicirculares não apresentam fraturas ou estruturas que comprometam sua 



84 

estabilidade. O principal ponto de atenção com risco de desabamento é o salão onde os 

desabamentos já estão ocorrendo. Através do ábaco de raio hidráulico percebe-se que este 

salão se situa na zona de subsidência e não apresenta condições de auto-portabilidade. A 

própria entrada da cavidade AP_0038, mostra-se como uma estrutura de colapso; nota-se 

que suas dimensões (diâmetro) são semelhantes ao diâmetro do salão onde estão 

ocorrendo os desabamentos. 

Embora o ocre apresente menor resistência, sua estrutura é maciça (AP_0038); a canga e 

o hematitito possuem maior resistência em comparação com a ocre; em compensação 

possuem muitas estruturas que favorecem quedas de fragmentos (AP_0009). 

A água é o agente desestabilizador das cavidades; seja na forma de gotejamentos capaz 

de alterar o material cimentante e carrear fragmentos, seja “lavando” a superfície das 

paredes das descontinuidades erodindo-as, seja nas inundações sazonais na AP_0038 

erodindo piso e paredes. A taxa e duração do gotejamento possui relação direta com a 

intensidade da chuva na superfície; também influenciam a resposta a inclinação da 

vertente onde se situa a cavidade, duração da mesma e índice de umidade ou 

encharcamento do solo, no caso, ocre e canga. 

O mapeamento sistemático de pontos de infiltração de água em ambas as cavidades se 

mostrou de grande valia. Os gotejamentos e fluxos mesmo que sazonais indicam pontos 

de descontinuidade abertas no maciço, evidenciando áreas potenciais para queda de 

fragmentos. Ambas as cavidades têm maior probabilidade de desabamentos nos eventos 

chuvosos. Durante a chuva ocorre maior infiltração/percolação de água nas 

descontinuidades e nos poros do próprio maciço rochoso lavando o material cimentante. 

A mudança observada entre o período de estiagem e de chuvas mostra que as cavidades 

possuem comportamentos distintos a depender da época do ano a que são submetidos 

esforços e vibrações. A susceptibilidade a desmoronamentos aumenta na época de chuvas 

nestas cavidades estudadas. 

A principal contribuição deste estudo foi evidenciar a importância das águas na 

susceptibilidade à ocorrência de desmoronamentos nas cavidades associadas a litologias 

ferruginosas. Não por acaso desmoronamentos e quedas de fragmentos ocorrem 
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principalmente na época das chuvas. Tem-se a necessidade de caracterização física das 

cavidades em pelo menos dois momentos distintos: durante a estação de estiagem e 

durante as chuvas. Outra questão relevante refere-se ao mapeamento geológico-

geotécnico, que deve ser adaptado até que surja uma classificação geotécnica específica 

para cavidades em litologias associadas a ferro que considerem que este sistema não está 

sujeito a tensões tais como as encontradas na abertura de túneis. 

6.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

A continuidade dos mapeamentos sistemáticos das cavidades com plotagem dos pontos 

de infiltração e descontinuidades tem mostrado resultados relevantes; esta caracterização 

permite reconhecer fraturas abertas e pontos de susceptibilidade nas cavidades. De forma 

a corroborar estes dados seria interessante realizar estes mapeamentos em outras 

cavidades. 

Ampliar as pesquisas colocando-se mais pluviógrafos numa mesma cavidade e pelo 

menos um pluviógrafo externo; na época de chuvas realizar análise físico-química das 

águas nos gotejamentos/fluxos no interior das cavidades de forma a determinar material 

dissolvido ou em suspensão no início das chuvas, no meio e no final com o objetivo de 

caracterizar a existência/variabilidade da lixiviação/dissolução através da percolação das 

águas nas descontinuidades. 

O que causa e como caracterizar um dano natural de um dano induzido por modificações 

antrópicas em cavidades. 

Desenvolver um sistema de classificação geotécnica específico para cavidades em 

litologias ferruginosas. 
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MAPEAMENTO GEOTÉCNICO DAS CAVIDADES  

 

 

 

 

  



PONTOS DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NA AP_0009 - RMR 
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EXEMPLO DE PONTO DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NA AP_0009  

 

 
 

 

Conduto da cavidade: teto em hematitito mostrando várias 
descontinuidades. 

Conduto da cavidade: teto em hematitito mostrando várias 
descontinuidades. 
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EXEMPLO DE PONTO DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NA AP_0009  

 

  
 

 

Salão da cavidade: teto em hematitito mostrando várias 
descontinuidades. 

Conduto da cavidade: teto em hematitito mostrando várias 
descontinuidades. 
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EXEMPLO DE PONTO DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NA AP_0009. 

 

 
 
 

 

Parede do salão: hematitito mostrando várias descontinuidades. 

 

Teto do salão: hematitito mostrando várias descontinuidades. 
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PONTOS DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NA AP_0009 E AP_0038 - SISTEMA Q 
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PONTOS DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NA AP_0038 – RMR E Q 
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PONTOS DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NA AP_0038 - RMR 
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FOTOGRAFIAS MOSTRANDO DIVERSOS MOMENTOS NA CAVIDADE AP_0038. 
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FOTOGRAFIAS MOSTRANDO ASPECTOS DA CAVIDADE AP_0038. 

 

   

 

 

 

Próximo à entrada: decontinuidade horizontal no teto – fácies da 
canga. 

Condutos de forma arredondada: aspecto maciço, sem estruturas, 
textura silto-argilosa. 
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FOTOGRAFIAS MOSTRANDO ASPECTOS DA CAVIDADE AP_0038. 

 

  

 

 

 

Condutos de forma arredondada: aspecto maciço, sem estruturas, 
textura silto-argilosa. Reparar na lateral, próximo à data a 
presença de raízes. 

Condutos de forma arredondada: aspecto maciço, sem estruturas, 
textura silto-argilosa.  

I-11 



 

FOTOGRAFIAS MOSTRANDO ASPECTOS DA CAVIDADE AP_0038. 

 

  

 

 

Salão da cavidade: aspecto Raízes favorecendo desplacamentos 
na canga. 

Salão da cavidade: detalhe das raízes e desplacamentos. 
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FOTOGRAFIAS MOSTRANDO ASPECTOS DA CAVIDADE AP_0038. 

 

   
 

 

Salão da cavidade: pilha de sedimentos oriundos de 
desmoronamentos 

Salão da cavidade: teto em canga mostrando descontinuidades 
horizontais – fácies da canga. 
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ANEXO II 

GRÁFICO MOSTRANDO ÍNDICE DE ESTABILIDADE DOS SALÕES ATRAVÉS 
DE ESTUDO DE RAIO HIDRÁULICO  
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ANEXO III 

GRÁFICOS MENSAIS DE PLUVIOMETRIA E INFILTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                              

 

GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA DE 22/08/2015 A 22/12/2016. 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA DEZEMBRO DE 2015 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA JANEIRO DE 2016 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA FEVEREIRO DE 2016 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA MARÇO DE 2016 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA ABRIL DE 2016 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA MAIO DE 2016 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA JUNHO DE 2016 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA JULHO DE 2016 

 

 

 

III-9 



 

GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA AGOSTO DE 2016 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA SETEMBRO DE 2016 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA OUTUBRO DE 2016 
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GRÁFICO MOSTRANDO DADOS DE PLUVIOMETRIA (AP_0009 EXT) E INFILTRAÇÃO (AP_0009 EXT; AP_0038 A E AP_0038 B). 

ANÁLISE DIÁRIA NOVEMBRO DE 2016 
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