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RESUMO 

No Brasil, os depósitos minerais e as cavidades naturais subterrâneas são consideradas 

como bens da União e como tal são reguladas por leis específicas. As cavidades naturais 

subterrâneas classificadas como relevância máxima, não podem ser objeto de impactos 

negativos irreversíveis e devem ser preservadas. Na mineração, a geração de ondas 

sísmicas induzida por explosivos para desmontes de rochas, sem dúvida, é um ponto de 

grande atenção, visando garantir a integridade física de uma cavidade. Entretanto, os 

trabalhos desenvolvidos em litotipos ferruginosos para mecânica das rochas ainda são 

recentes, prevalecendo estudos de dinâmica hídrica e das vibrações sísmicas. O objetivo 

desta dissertação foi elaborar o modelo geomecânico dos maciços que constituem a 

cavidade BRU_0005, utilizando o Sistema RMR de Bieniawski adaptado pela Vale, 

correlacionado com o Índice de Resistência Geológica – GSI e, assim, definir os pontos 

da cavidade mais suscetíveis a desplacamentos para instrumentação e monitoramento. Os 

resultados com RMR e GSI, obtidos com as mesmas classes de maciço, confirmaram a 

eficácia do método adaptado. No geral, a cavidade estudada é constituída por maciço de 

boa resistência, porém, três regiões apresentaram-se mais frágeis e devendo ser 

instrumentada e monitorada. 

 

 

Palavras chaves: modelo geomecânico de cavidades, geotecnia, espeleologia, mineração. 
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ABSTRACT 

In Brazil, mineral deposits and caves are considered the national treasure of State and as 

such are regulated by specific laws. The most important caves can´t be subjected to 

irreversible negative impacts and must be preserved. In mining, the generation of 

explosive-induced seismic waves for rock stripping is undoubtedly a point of great 

attention in order to guarantee the physical integrity of a cavity. However, the work 

developed in ferruginous lithotypes for rock mechanics is still recent, with studies of 

water dynamics and seismic vibrations. The objective of this dissertation was to elaborate 

the geomechanical model of the masses that constitute the cavity BRU_0005, using the 

RMR system of Bieniawski adapted by Vale, correlated with the Index of Geological 

Resistance - GSI and, thus, to define the points of the cavity more susceptible to 

displacements for Instrumentation and monitoring. The results with RMR and GSI, 

obtained with the same mass classes, confirmed the effectiveness of the adapted method. 

In general, the studied cavity is constituted by a mass of good resistance, however, three 

regions were more fragile and should be instrumented and monitored. 

 

 

Key words: geomechanics model of the mass constituting the cave, geospeleology, 

mining.  
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CAPITULO 1 - INTRODUÇÃO 

De acordo com a legislação vigente, as cavidades naturais subterrâneas classificadas 

como de máxima relevância por um ou mais atributos: físicos, biológicos, ecológicos e 

histórico-culturais, não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis e devem 

ser preservadas, bem como sua área de influência (Decreto Federal 99.556/90). A portaria 

IBAMA 887/90 e a Resolução COMANA 347/04 introduziram juridicamente, o conceito 

que além de preservar a cavidade deveria também se preservar uma a área de influência, 

que garanta a integridade física e o equilíbrio ecológico da cavidade e que até que 

estudos específicos definam a área de influência, a cavidade deverá ser acrescida de um 

polígono de 250 metros da projeção horizontal (PH) projetada em planta (BRANDI et al., 

2015). 

Na literatura científica especializada, tanto no Brasil, quanto no exterior, não existe 

argumentos que sustentem este número de 250 metros (BRANDI et al., 2015). Como 

compatibilizar a exploração do recurso mineral com a proteção das cavidades naturais 

subterrâneas, ambos estabelecidas como bens da União (BRASIL,1988)? 

Ao mesmo tempo em que estes dois bens têm usos, direitos, regulamentações e leis 

distintas e antagônicas, estes mesmos bens estão estreitamente relacionados sobre no 

território. 

Em regiões onde os depósitos minerais de origens sedimentares, metassedimentares e 

metamórficas são mais susceptíveis ao intemperismo físico-químico da água, quanto mais 

rico economicamente é o depósito, maior a é quantidade e expressividade de cavidades 

naturais subterrâneas associadas a ele (PILÓ & AULER, 2008). 

Na mineração, a geração de ondas sísmicas induzidas por explosivos para desmontes de 

rochas, sem dúvida, é um ponto de grande atenção, visando garantir a integridade física 

de uma cavidade. Por outro lado, se preservar uma área de influência em 250 metros, 

somando a cavidade, pode afetar sensivelmente um planejamento de lavra, bloqueando 

por vezes reservas expressivas de minério (BRANDI et al. 2015).  

Dentre estes dispositivos legais, nenhum deles descreve quais são os estudos específicos 

que devem ser realizados para manter o equilíbrio ecológico e a integridade física da 

cavidade. Até porque, quando se fala de estudos espeleológicos, principalmente para 
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litotipos ferruginosos o conhecimento científico é muito escasso e recente. Os poucos 

trabalhos desenvolvidos estão seguindo as seguintes linhas de pesquisas, avaliação da 

dinâmica hídrica para aérea de influência hídrica (DUTRA, 2015), avaliação da curva de 

atenuação das vibrações sísmicas, para controle da geração de ondas (DIAS et al., 2012) 

e proposta zoneamento geotécnico em cavidades ferruginosas (NOCE, 2016). Todos estes 

estudos buscam encontrar um termo que atenda a necessidade de preservar as cavidades 

relevantes para a sociedade, sem que haja o impedimento do avanço do setor mineral. 

1.1. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo é verificar se a metodologia de classificação de maciços 

rochosos - RMR de Bieniawski, adaptada pela Vale (2007), pode ser aplicada às 

cavidades naturais subterrâneas e servir como subsídio para o critério de escolha daquelas 

ou de suas porções que devem ser monitoradas, visando a conservações das suas 

integridades físicas. 

Como objetivo específico, propõe-se: 

 Classificar os maciços que constituem a cavidade BRU_0005, conforme o Sistema 

de Classificação Geomecânica de Maciços Rochosos - RMR de Bieniawski adaptado 

pela Vale; 

 Correlacionar o RMR, adaptado pela VALE com o índice de Resistencia Geológica 

– GSI e comparar as classes encontradas; 

 Definir os domínios estruturais presentes; 

 Realizar analise cinemática para definição dos possíveis mecanismos de rupturas; 

 Definir os pontos das cavidades mais suscetíveis a desplacamentos para 

instrumentação e monitoramento. 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação a ser discursada está estruturada em seis capítulos conforme apresentado a 

seguir: 

 Capítulo 1 – Introdução – Apresenta as principais legislações pertinente ao tema 

de espeleologia, e foco na área de influência e integridade física da cavidade e seus 
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principais desafios; os objetivos do trabalho. 

 Capítulo 2 – Metodologia Aplicada – apresenta na forma de fluxograma toda a 

metodologia utilizada para a elaboração da dissertação, desde a revisão bibliográfica, 

passando pelas atividades de campo até as conclusões finais. 

 Capítulo 3 – Revisão da Literatura – apresenta como a espeleologia foi 

introduzida no Brasil, a evolução da legislação espeleológica nas esferas federal e 

estadual (Minas Gerais), algumas características do carste ou pseudocarste 

ferruginoso, os métodos de engenharia aplicados a modelamento geomecânico, 

estudos geotécnicos aplicados em espeleologia, geologia e geomorfologia da 

província mineral do Quadrilátero Ferrífero. 

 Capítulo 4 – Cavidade BRU_0005 – Resultado dos Estudos Realizados – 

apresenta a geoespeleologia da cavidade com a evolução da espeleotopografia, o 

mapeamento estrutural, levantamento dos parâmetros geomecânicos para 

caracterização do maciço, definição das classes com elaboração do modelo 

geomecânico pelo sistema RMR adaptado Vale, comparação do RMR Vale para o 

GSI e análises cinemáticas das estruturas identificadas. 

 Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações – apresentação dos resultados obtidos 

com o modelo geomecânico a partir do sistema RMR adaptado pela Vale, 

identificação dos pontos susceptíveis desplacamento para instrumentação. 

 Capítulo 6 – Referencia Bibliográficas -  
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA APLICADA 

A elaboração do presente trabalho foi sistematizada por meio de diversas etapas que 

compreenderam basicamente uma revisão bibliográfica (dados secundários), trabalhos de 

campo para coleta (dados primários), trabalhos de gabinete para elaboração dos mapas 

temáticos e as análises dos resultados. A figura 1 demonstra o fluxo grama das etapas 

metodológicas que serão descritas neste capítulo. 

 

 
Figura 1 – Fluxograma com as etapas metodológicas da dissertação, elaborado pelo Autor 

 

 
 

2.1.  ETAPA DE REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Nesta etapa, serão abordadas as pesquisas bibliográficas utilizadas e o método empregado 

para levantamento dos dados secundários.  

2.1.1. ESPELEOLOGIA 

A primeira abordagem foi sobre o conceito de caverna, com exemplos, sob a visão da 

espeleologia, da engenharia e do conceito jurídico. 
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A pesquisa culminou tanto na literatura nacional quanto na internacional, como: em livros 

impressos, E-Book, sites especializados, papers, anais de congressos, relatórios de 

empresas de consultoria e consultores.  

A segunda abordagem foi como a espeleologia foi introduzida no Brasil, no século XIX, 

e a criação dos primeiros grupos espeleologia. Traz informações sobre os primeiros 

relatos sobre cavidades hospedadas em rochas ferruginosas, já na década de 40, que 

apesar de discorrerem sobre algumas ocorrências, não eram consideradas tão importantes 

devido à falta de apelo cênico, como as cavernas de calcário. 

2.1.2.  CONTEXTUALIZAÇÃO LEGAL 

Para a contextualização legal, foram consultados sites brasileiros, especializados em 

espeleologia e licenciamento ambiental, como: Ministério de Meio Ambiente, CECAV, 

IBAMA, SBE, Ministério da Casa Civil, Código Civil e por último foi realizada uma 

consulta com a empresa ISU NATURA, especializada em inteligência em requisitos 

legais e conformidade legal com certificações internacionais em gestão.  

O ponto de partida para a pesquisa foi a constituição de 1824, do Brasil imperial, a 

primeira constituição brasileira, mas somente em 1961, que a palavra cavidades foi 

mencionada em uma lei federal sobre monumentos arqueológicos, apesar da preocupação 

com meio ambiente ter iniciado em 1916, no código civil. Sobre as legislações nas esperas 

estaduais, só foram consultadas as legislações do estado de Minas Gerais, pois é onde a 

cavidade de estudo está localizada. Só foram abordados instrumentos regulamentários 

que estivessem vigentes ou alterados. 

2.1.3.  GEOTECNIA APLICADA À ESPELEOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica sobre estudos geotécnicos aplicados espeleologia culminou tanto 

na literatura nacional quanto na internacional, como: em livros impressos, E-Book, sites 

especializados, papers, anais de congressos, relatórios de empresas de consultoria e 

consultores. 

A abordagem sobre o tema foi dividida em três partes: estudos geotécnicos aplicados á 

cavidades de literatura internacional, o primeiro estudo em cavidades para fins de obras 

de engenharia e licenciamento; estudos geotécnicos aplicados em cavidades carbonáticas 

em literatura nacional e estudos geotécnicos aplicados em cavidades ferruginosas. 
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2.1.4.  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Para abordagem deste tópico, o primeiro passo foi delimitar a área de influência geológica 

e geomorfológica, para isso foi dividida em duas escalas, regional e local. Na escala 

regional, o limite é o mesmo tanto para a geologia, quanto para a geomorfologia, sendo o 

Quadrilátero Ferrífero. Porém na escala local, o limite geológico abordado é a região onde 

se localiza a Mina de Brucutu e o limite geomorfológico é Serra do Gandarela. 

A geologia foi discutida desde os primeiros trabalhos sistemáticos desenvolvidos, na 

década de 40, e os trabalhos recentes, com o detalhamento da coluna estratigráfica em 

seus grupos, famílias e litotipos associados. Para a geomorfologia, além da caracterização 

das serras e do relevo do Quadrilátero Ferrífero, foi abordada a geomorfologia das regiões 

cársticas, com o quantitativo de cavidades associadas à litologia da rocha hospedeira.  

A pesquisa bibliográfica foi toda com base na literatura nacional, como: em livros 

impressos, E-Book, papers, consulta à base de dados do CECAV, relatórios de empresas 

de consultoria e consultores. 

Os mapas foram elaborados na plataforma GIS, com a utilização do software ARCGIS 

9.3.1. 

2.2. ETAPA DE CAMPANHAS DE CAMPO 

A campanha de campo é a parte do trabalho onde foram coletados os dados primários no 

interior da cavidade BRU_0005. 

2.2.1.  MAPEAMENTO FOTOGRÁFICO 

O mapeamento fotográfico foi realizado de modo que o espectador tenha uma melhor 

visualização espacial e se sinta dentro da cavidade, conhecendo a morfologia e os 

principais aspectos de seu interior. Os registos fotográficos foram realizados e localizados 

no mapa acompanhado de setas indicando a direção aproximada das fotos. 

Foram utilizadas as câmeras fotográficas CANON G12 e SONY Cyber-shot DSC-H9 

com tripé (Figura 2). 
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Figura 2 – Modelo do equipamento utilizado, fonte: site www.cameraversuscamera.com.br 

 

2.2.2. SCANNER 3D 

O mapeamento a Laser e registro fotográfico tridimensional detalhado em nuvem de 

pontos foi realizado em março de 2014, com equipamento da marca Leica modelo C10 

(Figura 2), 02 receptores GPS DL4 na marca Novatel de dupla frequência para 

levantamentos de coordenadas geodésicas, com precisão de 5mm na horizontal e 10mm 

na vertical e uma estação total da marca TOPCOM 239W (Figura 3 e 4). 

O modelo deste scanner foi utilizado, pois ele tem a capacidade de realizar uma rotação 

de 360° em seu próprio eixo e uma operação de 270° na vertical, fazendo que a zona de 

sombra seja a mínima possível. 

 
Figura 3– Modelo do equipamento utilizado no scaneamento 3D. Fonte: ARAUJO (2016). 

http://www.cameraversuscamera.com.br/
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Para aquisição de uma coordenada tridimensional o Laser Scanner emite um feixe laser 

que, ao retornar, permite o cálculo da distância entre o centro do equipamento e o ponto 

de reflexão. Neste momento também são armazenadas as leituras dos ângulos horizontal 

e vertical. As coordenadas do ponto são calculadas por meio de equações trigonométricas 

relacionando os ângulos e distâncias armazenadas. Este processo é repetido na taxa de 

50.000 pontos por segundo até que área de abrangência do laser seja levantada em uma 

posição (ARAUJO, 2016). 

 

 
Figura 4 – Esquerda receptor GPS DL4 Novatel, direita Estação Total GTS 239W. Fonte: 

COFFEY (2014) 

 

2.2.3. MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

O mapeamento da cavidade foi realizado como o proposto por SIEGEL & MCCRACKIN 

(2001) e no procedimento interno da gerência de licenciamento e espeleologia da Vale: 

identificando os litotipos, estruturas e contatos existentes no teto da cavidade. As áreas 

de coleta de informação foram consideradas como setores e transformadas em pontos e 

marcados em mapas. Estes setores devem ser sistemáticos e em escala compatível com o 

tamanho da cavidade. Em cada ponto foram registradas características como: litotipos, 

tipos de estrutura, atitudes, grau de alteração, grau de consistência, grau de fraturamento, 

tipo de descontinuidades, espaçamentos, abertura, rugosidade, material de 

preenchimento, conforme a descrição das tabelas de referência apresentadas no item 2.4. 
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2.3. ETAPA DE TRABALHOS DE GABINETE 

2.3.1. MAPEAMENTO ESTRUTURAL COM SUPORTE EM REALIDADE 

VIRTUAL 

O levantamento geoestrutural foi realizado primeiramente em campo com a descrição e 

registros fotográficos de todas as estruturas relevantes. Depois as medidas estruturais 

foram levantadas em ambiente de Realidade Virtual (RV) 3D, utilizando o software 

Geovisionary3, que se fez necessário, devido à forte influência do magnetismo na 

cavidade. Com a geração da nuvem de pontos (Figura 5) foi determinado manualmente o 

alinhamento espacial das principais descontinuidades da cavidade como: bandamento, 

fraturas, foliações, juntas, falhas e dobras. 

 

Figura 5 – (A) Fotografia em visada para descontinuidade; (B) Imagem da nuvem de pontos da 

mesma descontinuidade da foto (a); (C) Mapeamento da descontinuidade com o software 

Geovisionary3. Fonte: COFFEY (2016) 

 

O levantamento estrutural teve foco na tipologia e na geometria das feições relevantes 

frente à análise de estabilidade da cavidade. 
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2.3.2. ANALISE ESTRUTURAIS 

Foi utilizado o software DIPS6 da Rocsciencie, para tratamento dos dados estruturais: as 

atitudes de bandamentos, cisalhamento, falhas e planos de fratura. O programa apresentou 

a plotagem das atitudes através da Rede Estereográfica de Smith, em projeção de ângulos 

iguais, e os contornos das distribuições de Fisher.  

2.3.3. MAPAS TEMÁTICOS 

Com os dados obtidos em campo, foram consolidados em tabela resumo os 20 pontos de 

observação de dentro da cavidade e elaborados os mapas temáticos na plataforma GIS, 

com a utilização do software ARCGIS 9.3.1, como mapa geológico, mapa estrutural, mapa 

do grau de alteração, grau de consistência, grau de fraturamento, mapa geomecânico e 

mapa litogeomecânico. 

2.4. ETAPA DA CLASSIFICAÇÃO GEOMECANICA (ADAPTAÇÃO VALE 2007) 

Assim como próprio Bieniawski vem fazendo sucessivas versões de classificação RMR, 

com ajustes nos parâmetros por acumulo de experiência ao longo dos anos (SERRA & 

OJIMA, 1998), a VALE/S.A (2007), através da Gerência de Geotecnia e Hidrogeologia 

de Ferrosos, também com suas experiências adquiridas, em estudos de várias minas onde 

ela tem operações, principalmente nos estados de Minas Gerais e Pará, inseriu novos 

parâmetros como grau de alteração e consistência, uma vez que o RMR de Bieniawski 

não considerava as rochas de clima tropicais e subtropicais onde a ação intemperíca é 

muito importante, não considerando grandes camadas de solo sobre o corpo rochoso que 

também podem exercer uma tensão diferenciada. Também foi considerada a alteração de 

minerais metálicos constituinte das formações ferríferas.  

Assim para o Sistema de RMR adaptado pela Vale, são considerados nove parâmetros 

com descrições e divisões adaptados das tabelas de Brown (1981): Grau de Alteração, 

Grau de Consistência, Grau de Fraturamento, Tipo de Descontinuidade, Abertura da 

Descontinuidade, Espaçamento, Rugosidade, Tipo de Preenchimento e Índice de 

Qualidade da Rocha (RQD). (Tabela 1 a Tabela 9).  

O parâmetro de RDQ foi obtido pelo espaçamento médio das descontinuidades (número 

de características dividido pelo comprimento transversal (BIENIAWSKI 1989) 

baseando-se no trabalho anterior de Prieste & Hudson (1976).  
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Tabela 1- Graus de Alteração (VALE, 2007). 

 

Tabela 2- Graus de Consistência (VALE, 2007). 
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Tabela 3 - Graus de Fraturamento (VALE, 2007). 

 

 

Tabela 4 - Tipo de Descontinuidade (VALE, 2007). 

 

 
Tabela 5 - Abertura da Descontinuidade (VALE, 2007). 
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Tabela 6 - Espaçamento (VALE, 2007). 

 

 

Tabela 7 - Rugosidade (VALE, 2007). 

 

 
Tabela 8 - Tipo de Preenchimento (VALE, 2007). 
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Tabela 9 - RQD (VALE, 2007). 

 

 

A ponderação dos pesos destes parâmetros também foi adaptada de BIENIAWSKI (1989) 

(Tabela 10). A resistência das rochas, o nível de saturação e orientação do talude não 

foram considerados nesta ponderação, pois suas influências são avaliadas nas estimativas 

de tensões efetivas das análises de estabilidade, segundo HOEK & BROWN (1988).  

Nesta ponderação alguns parâmetros são analisados de forma conjunta como Grau de 

Consistência (GC) com o Grau de Alteração (GA), embora sejam parâmetros empíricos 

permitem avaliar a intensidade da ação intempérica. O parâmetro de RQD é avaliado em 

relação ao Grau de Fraturamento (GF), pois o fraturamento é ponderado de acordo com 

o espaçamento médio entre as fraturas e o RQD determina o índice de recuperação de 

rocha em um determinado intervalo de testemunho de sondagem, mas que também pode 

ser estimado para mapeamento em linha ligando o espaçamento médio das 

descontinuidades. Os demais parâmetros são com relação à descontinuidade (Tipo, 

Espaçamento, Abertura, rugosidade e Preenchimento), são analisados individualmente e 

somados com uma pontuação máxima em 100 (Figura 6) 
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Tabela 10 - Pesos utilizados para o cálculo do RMR, VALE (2007) VALE & BVP (2009) 
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Figura 6 – Chave de Classificação do Maciço Rochoso adaptado pela Vale, elaborado pelo Autor. 

 

Na classificação geomecânica do maciço foi incluída a classe VI, que na classificação 

original de Bieniawski não existe, porém, esta classe serve para designar o maciço 

constituído por solos coesivos, como acontecem em alguns casos na formação ferrífera 

em depósitos supergênicos. A faixa de pontuação de cada classe também foi adaptada de 

modo que as análises fiquem mais conservadoras durante a análise de estabilidade (Tabela 

11). 

 

Tabela 11 - Classe de Maciço – Classificação Geomecânica adaptado Vale (2007) 

Peso 90 a 100 70 a 90 50 a 70 25 a 50 <25 - 

Tipo de Classe I II III IV V VI 

Descrição 

Rocha de 

muito boa 

qualidade 

Rocha de 

boa 

qualidade 

Rocha de 

qualidade 

razoável 

Rocha de 

má 

qualidade 

Rocha de 

muito má 

qualidade 

Saprolito 

 

O sistema adaptado pela Vale, foi testado e validado por auditores nacionais e 

internacionais nos estudos geotécnicos de vários complexos em operação da Vale (SÁ, 

2009; BVP, 2009, 2011 e inéditos). 
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CORRELAÇÃO DOS PARÂMETROS GEOMECÂNICOS DOS MACICOS DA 

MINA DE BRUCUTU COM OS MACIÇOS DA CAVIDADE  

Decreto Federal 6.640/08 diz que, cavidades com grau de relevância máxima não podem 

sofrer impactos negativos irreversíveis, assim, como premissa para o trabalho nenhuma 

amostra poderia ser retirada para realização de ensaios de laboratório. 

O mesmo decreto, conceitua cavidade natural subterrânea como “todo e qualquer espaço 

subterrâneo...”, uma vez que este espaço subterrâneo está inserido em um maciço 

rochoso, consequentemente, os parâmetros analisados neste maciço poderão ser 

correlacionados com a cavidade. Assim para os parâmetros de resistência nos litotipos 

presentes na cavidade BRU_0005 foram utilizados os dados de ensaios realizados nos 

estudos de elaboração do modelo geomecânico da Mina de Brucutu. 

PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA MOHR-COULOMB  

Os parâmetros de resistência foram estabelecidos pela empresa GEOESTRUTURAL, em 

2008, para elaboração do modelo geomecânico da Mina de Brucutu e revisado em 2016, 

em alguns litotipos terrosos (Tabela 12).  

Os ensaios de laboratórios para amostras deformadas e indeformadas, contemplando 

ensaios triaxiais e cisalhamento direto foram realizados pela empresa CHAMMA 

Engenharia em 2015. 
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Tabela 12 - Parâmetros de resistência considerados no relatório da GEOESTRUTURAL (2008). 

Em azul os parâmetros dos litotipos atualizados no relatório da GEOESTRUTURAL (2016). 

 

Material n / sat 

Resistência (Amostra) Cor 

Paralela Oblíqua  

c' (kN/m²) ’ (º) C' (kN/m²) ’ (º)  

Hematita 

HM VI 38/42 - - 60 40  

HM V 40/42 - - 80 42  

HM IV 44/44 - - 200 44  

HM III 44/44 - - 700 45  

Itabirito 

IB VI 24/25,5 - - 4 37,2  

IB V 28/30 50 36 70 40  

IB IV 30/30 - - 130 40  

IB III 30/30 - - 300 45  

Itabirito 

Goethítico 

IGO VI 22/25 10 35 20 36  

IBGO V 24/27 40 40 80 40  

Itabirito 

Manganesífero. 
IMN VI 23/26 - - 0 34  

Itabirito 

Aluminoso 
IAL VI 24,5/27 - - 0 34  

Quartzito 

QZ VI 20/22 - - 20 32  

QZ V 20/22 20 32 40 33  

QZ IV 22/22 40 33 100 36  

QZ III 22/22 - - 250 40  

Xisto 

XT VI 16/19   16 27,4  

XT V 18/20 30 22 50 28  

XT IV 20/22 - - 160 32  

XT III 24/24 - - 250 35  

Gnaisse 
GN VI 20/22 - - 20 25  

GN III 24/24 - - 200 40  

Básica (Intrusiva) 
IN VI 18/22 - - 11 26,1  

IN V 18/22 - - 65 30  

Pilha de Estéril PDE 19/20 - - 10 28  

Depósito Terciário DT 20/22 - - 25 28  

Canga CG 20/22 - - 30 30  

Sericita-Xisto 

SX VI 18/20 - - 15 22  

SX V 18/20 - - 70 28  

SX IV 20/22 - - 180 30  

Contato FF/NL Cont 18/20 - - 20 22  
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ÍNDICE DE RESISTENCA GEOLÓGICA (GSI) 

Na atualização do modelo Geológico-Geomecânico (Geoestrutural, 2016), foram 

observadas quatro classes de maciços rochosos (II, III, IV e V). Para cada classe e 

respectivos litotipos foi feita uma média dos valores de GSI, a partir da correlação com a 

classificação RMR. Nas Tabela 13 a Tabela 16 estão os valores correlacionados entre 

RMR x GSI. 
 

Tabela 13 - Valores de GSI obtidos para os materiais classe II. 

Classe II 

QTZ QMX MB 

RMR GSI RMR GSI RMR GSI 

76 71 74 69 71 66 

 

Tabela 14 - Valores GSI obtidos para os materiais classe III. 

Classe III 

QMZ IB IA MB 

RMR GSI RMR GSI RMR GSI RMR GSI 

60 55 60 55 61 56 56 51 

 

Tabela 15 - Valores de GSI obtidos para os materiais classe IV. 

Classe IV 

QMX IB IA IMN MB 

RMR GSI RMR GSI RMR GSI RMR GSI RMR GSI 

37 32 36 31 35 30 36 31 37 32 

 

Tabela 16 - Valores de GSI obtidos para os materiais classe V. 

Classe V 

QMX IB IA IAL IMN MB 

RMR GSI RMR GSI RMR GSI RMR GSI RMR GSI RMR GSI 

22 17 23 18 23 18 21 16 21 16 20 15 
 

2.5. ETAPA DE ANÁLISES CINEMÁTICAS 

As análises estruturais e cinemáticas foram realizadas com base na direção e mergulho ao 

eixo maior da cavidade (122/12).  

Para a análise cinemática em avaliação por ruptura planar foi considerada a ponderação 

estatística de Terzaghi, para contabilizar a correção viés devido às medidas sobre planos 

transversais. O foi considerado o ângulo de atrito de menor valor das classes mapeadas 

na cavidade, o limite lateral foi considerado o valor máximo, pois as estruturas medidas 

tem influência do teto e das paredes, como um sistema fechado. Na Figura 7 são 

identificados os elementos considerados na análise cinemática. 
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Figura 7 – Identificação dos elementos considerados na análise cinemática. Fonte: BVP, 2009. 

 

A área preenchida em vermelho da Figura 7 corresponde à zona de instabilidade para 

rupturas em cunha e planares. A área marrom corresponde à zona de instabilidade para 

tombamentos. Os pontos correspondem às intersecções entre os planos das 

descontinuidades. Os pontos verdes indicam os planos sem potencial de ruptura e os 

pontos vermelhos indicam as intersecções entre os planos com potencial de ruptura em 

cunha. As setas vermelhas indicam as descontinuidades com potencial de ruptura planar. 

2.6. ETAPA DE ANALISE E DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Neste tópico, foram feitas as interpretações com base nos resultados obtidos em campo e 

nos mapas temáticos que resultaram o modelo geomecânico, somados à análise 

cinemática. 
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CAPÍTULO 3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Em espeleologia, caverna consiste em uma abertura natural formada em rocha abaixo da 

superfície do terreno, larga o suficiente para a entrada do homem (AULER & PILÓ, 

2013), com ou sem abertura identificada, assim como todo seu conteúdo mineral, hídrico, 

biótico, arqueológico, paleontológico e geológico (LINO, 2009). 

Na visão jurídica, entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 

subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente 

conhecida como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu 

ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso 

onde se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, 

independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante (BRASIL, 2008). 

Em obras subterrâneas o termo caverna também é usado, porém para espaços do tipo 

câmaras escavadas com seções e geometrias bem definidas, que servem para acomodar 

conjuntos de equipamentos hidromecânicos para geração de energia, estação de 

tratamento de esgoto, estoque de produtos químicos, estações metroviárias, dente outros 

(FRANCIS & ROCHA, 1998).  

A diferença entre elas é que as cavernas naturais apresentam até certos padrões de 

desenvolvimentos, mas nenhuma caverna natural é igual à outra. Nem mesmo analisando 

individualmente as cavernas naturais as seções são as mesmas do início ao fim. A altura 

de teto, a largura em paredes, o nível de piso, o comprimento dos condutos, tudo é 

diferente, nenhuma seção transversal ou longitudinal será igual à outra mesmo na mesma 

cavidade. 

Esta não uniformidade ocorre principalmente quando se trata de cavernas naturais em 

litologias ferruginosas, pois suas dimensões são relativamente menores que as cavernas 

naturais em litologias carbonáticas ou as cavernas antrópicas. 

A Tabela 17 demonstra um comparativo entre as maiores cavernas do Brasil e do mundo 

para algumas diferentes litologias. 
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Tabela 17 - Exemplos de tipos de cavernas e suas dimensões. 

Nome Tipo Litologia  Local Km 

S11D_0007 Natural Ferruginosa  Pará - Brasil 1,5 

AP_0038 Natural Ferruginosa  Minas Gerais - Brasil 0,345 

Mammoth Cave Natural Carbonática  Kentucky - EUA 650 

Toca da Boa Vista Natural Carbonática  Bahia - Brasil 106,5 

Gruta do Centenário Natural Siliciclastica  Caraça - Brasil 3,7 

Túnel São Gotardo Antrópico Diversos  Alapes - Suíça 57,1 

Túnel Canal da 
Mancha 

Antrópico Carbonática  França - Inglaterra 51 

 

3.1. ESPELEOLOGIA BRASILEIRA 

Segundo MEDEIROS & GALVÃO (2013) e AULER (2004) os primeiros relatos sobre 

cavidade no Brasil datam do sec. XVIII (1717), quando o rei de Portugal foi informado 

que em uma gruta na Bahia, hoje conhecida como Gruta de Bom Jesus da Lapa, foi 

habitada por Francisco de Mendonça Mar por mais de vinte e seis anos.  

Porém como expedições científicas, o primeiro relato foi somente um século depois 

(1835) com as excursões do Naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, com estudos 

nas áreas de paleontologia e antropológica, na região de Lagoa Santa – MG. Lund passou 

dez anos estudando a região, quando deu por finalizados seus estudos, enviou parte de 

sua coleção para o museu Dinamarquês e outras para o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro.  

No período de 1895 a 1906, os primeiros levantamentos de forma sistemática foram 

realizados, pelo alemão Ricardo Krone, identificando 41 cavidades na região do Vale do 

Ribeira – SP, hoje uma das mais importantes e estudadas áreas de preservação de 

cavidades do Brasil, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). 

Outro marco importante na história da espeleologia brasileira foi a criação do primeiro 

grupo de espeleologia e o mais antigo em atividade, criado em 1937 pelos alunos da 

Escola de Minas de Ouro Preto, a Sociedade Excursionista Espeleológica (SEE). Outros 

grupos foram sendo criados, principalmente em São Paulo e Paraná, quando em 1964, foi 

realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Espeleologia, todo ele aos pés da Gruta Casa 

de Pedra, em Tiradentes – MG. Foi quando começou a mobilização para a criação da 

Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), fundada em 1969 durante o quarto 

Congresso Brasileiro de Espeleologia, realizado em Ouro Preto.  
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Durante todo o sec. XX, a espeleologia no Brasil foi tratada com esporte radical de 

aventura, e as poucas pesquisas realizadas eram financiadas pelos os próprios 

pesquisadores. Considerados por muitos espeleólogos como marco legal para o início da 

conservação das cavidades, a publicação da resolução do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (COMANA) n°09 (BRASIL, 1986), criou a Comissão Especial para assuntos 

relativos à preservação do Patrimônio Espeleológico Nacional (PEN) e investimentos do 

setor público-privado passaram a ser voltados para as universidades e instituições de 

pesquisa com o foco em espeleologia, deixando assim de ser considerado como esporte 

de aventura e sendo consolidada como ciência. 

Apesar de ter sido um marco muito importante, esta não foi a primeira vez que o tema 

espeleologia foi abordado na legislação. Em 1961 foi publicada a Lei Federal n°3.924 

(BRASIL, 1961), que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-histórico, onde 

as cavidades, também conhecidas como grutas, lapas e abrigos, passaram a ser 

consideradas sítios arqueológicos, desde que tivessem evidências de ocupações por 

paleomeríndios, assim protegidas de qualquer tipo de impacto.  

Embora as grutas, lapas e abrigos que apresentassem vestígios de ocupação por 

paleomeríndios serem considerados como sítios arqueológicos e como tal bens da união 

e protegidas de impactos, a maior parcela das cavidades ficaram de fora e foram passiveis 

de impactos irreversíveis. Talvez seja por esta lacuna na lei, que muitos espeleólogos não 

a consideram como parte das legislações aplicada a cavidade e considerem a Resolução 

CONAMA n°09/86 (BRASIL, 2006) como o início da legislação espeleológica no Brasil. 

Com a publicação da Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988), as cavidades 

passaram ser consideradas como bens da união e vários mecanismos e regulamentações 

sobre o patrimônio espeleológico foram estabelecidos. 

Mas somente em 2008, com a publicação do Decreto Federal 6.640 de 07 de novembro 

de 2008 (BRASIL, 2008), a espeleologia saiu do amadorismo e dos meios acadêmicos 

passando a se profissionalizar, com vários membros de grupos espeleológicos que tinham 

a espeleologia como laser, passando a se dedicar exclusivamente da espeleologia como 

seu meio de vida. 
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3.1.   

3.2.  CONTEXTUALIZAÇÃO LEGAL 

Segundo MEDEIROS & GALVÃO (2013), o Brasil passou a se preocupar legalmente 

com o meio ambiente em 1916, com a criação do Código Civil, mas só depois da 

conferencia de Estocolmo, em 1972, as pressões dos países desenvolvidos exigiram do 

Brasil uma legislação mais consistente e voltada para a conservação. 

Com o fim da ditadura em 1985, houve a necessidade de uma nova constituição brasileira 

e em 1988 é promulgada a Constituição Federal, onde no capítulo II - Da União, o Art.20 

classifica-se os bens da união e, dentre eles, estão os recursos minerais e as cavidades 

naturais subterrâneas e como tal primazia sobre a sua gestão (SALUM, 2013). 

“Art. 20. São bens da União: 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

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

Dois anos depois, com a criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Renováveis (IBAMA) é publicada a Portaria 887/90 (BRASIL, 1990), com o objetivo de 

promover a realização do diagnóstico das cavidades no Brasil, criando um sistema de 

informação espeleológicas, (CANIE). A portaria também limita o uso das cavernas e cria 

a obrigatoriedade de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) para atividades potencialmente 

lesivas as cavernas, conforme os Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°. 

“Art. 1º - Promover a realização de diagnóstico da situação do patrimônio 

espeleológico nacional, através de levantamento e análise de dados, identificando 

áreas críticas e definindo ações e instrumentos necessários para a sua devida 

proteção e uso adequado. 

Art. 2º - Constituir um Sistema Nacional de Informações Espeleológicas, conjugado 

ao SINIMA, contendo informação permanentemente atualizada sobre cavidades 

naturais subterrâneas existente em território nacional, instituições de pesquisa, 

pesquisadores e documentação técnico-científica a elas associados. 

Art. 3º - Limitar o uso das cavidades naturais subterrâneas apenas a estudos de 

ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-

cultural, turístico, recreativo e educativo. 

Art. 4º - Declarar a obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 

para as ações ou empreendimentos de quaisquer natureza, ativos ou não, 

temporários ou permanentes, previstos ou existentes em áreas de ocorrência de 

cavidades naturais subterrâneas ou de potencial espeleológico, que direta ou 

indiretamente possam ser lesivos a essas cavidades. 

Art. 5º - Proibir desmatamentos, queimadas, uso de solo e subsolo ou ações de 

quaisquer natureza que coloquem em risco as cavidades naturais subterrâneas e sua 

área de influência, a qual compreenda os recursos ambientais, superficiais e 
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subterrâneos, dos quais dependam sua integridade física ou seu equilíbrio 

ecológico. 

Art. 6º - A área de influência de uma cavidade natural subterrânea será definida por 

estudos técnicos específicos, obedecendo às peculiaridades e características de cada 

caso. 

& ÚNICO – “A área a que se refere o presente artigo, até que se efetive o previsto 

no caput, deverá ser identificada a partir da projeção em superfície do 

desenvolvimento linear da cavidade considerada, ao qual será somado um entorno 

adicional de proteção de, no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) metros” 

No mesmo ano, a Portaria 887/90, é reforçada com a publicação do Decreto Federal n° 

99.556/90 (BRASIL, 1990) que diz no Art. 1° que as cavidades do território nacional 

constituem Patrimônio Cultural e por isso deverão ser preservadas e conservadas, 

impossibilitando assim qualquer tipo de impacto. 

De acordo com MARRA (2001); LINO (2001) e MEDEIROS & GALVÃO (2013), 

mesmo com a publicação do Decreto, muitas cavidades haviam sido suprimidas, com o 

avanço do setor de itens primários como: agricultura e mineração, devido à crescente 

demanda interna e externa.  

Mas, com a publicação do Decreto, em 1990, muitos empreendimentos em pleno estado 

de atividade, principalmente o setor de mineração, que detinham o direito legal para tal, 

tiveram esses direitos comprometidos e se viram obrigados a parar suas operações, ou 

não puderam implantar expansões ou até mesmo iniciar um novo projeto devido à 

ocorrência de cavidades em suas áreas tituladas. 

Em 2004, o CONAMA dá nova redação a Portaria IBAMA 887/90, na forma da 

Resolução n° 347/04, repetindo sobre seu o de influência sobre o patrimônio 

espeleológico no Art. 2° inciso I e IV: 

“Art. 2o Para efeito desta Resolução ficam estabelecidas as seguintes definições: 

I - cavidade natural subterrânea a é todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável 

pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecida 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. 

IV - área de influência sobre o patrimônio espeleológico: área que compreende os 

elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessários à 

manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente 

cavernícola.” 
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Também conforme o inciso II do mesmo Art.2°, somente as cavidades relevantes e com 

alguns atributos especiais precisariam de anuência do IBAMA para serem impactadas, 

descrevendo as cavidades relevantes da seguinte forma: 

“II - cavidade natural subterrânea relevante para fins de anuência pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA no 

processo de licenciamento - aquela que apresente significativos atributos 

ecológicos, ambientais, cênicos, científicos, culturais ou socioeconômicos, no 

contexto local ou regional em razão, entre outras, das seguintes características: 

a) dimensão, morfologia ou valores paisagísticos; 

b) peculiaridades geológicas, geomorfológicas ou mineralógicas; 

c) vestígios arqueológicos ou paleontológicos; 

d) recursos hídricos significativos; 

e) ecossistemas frágeis; espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção; 

f) diversidade biológica; ou 

g) relevância histórico-cultural ou socioeconômica na região”.  

Este inciso II gerou uma confusão no licenciamento, pois a sua interpretação não ficara 

clara, estando em desacordo com o Decreto 99.556/90, tendo em vista o artigo 01, que 

cavidade natural subterrânea como Patrimônio Cultural e por isso deveria ser preservada. 

Mas se somente as cavidades relevantes deveriam passar por anuência do IBAMA, o que 

seriam das outras cavidades não consideradas relevantes? 

No Artigo 4°, parágrafos 2° e 3°, definiu-se que o órgão licenciador seria o responsável 

pela definição do tamanho da área de influência e que para isso poderia solicitar ao 

empreendedor estudos específicos e enquanto estes não fossem realizados deveria ser 

preservado um polígono de 250 metros a partir da projeção horizontal da cavidade. 

“Art. 4o A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação 

de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente 

poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de 

influência dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, 

nos termos da legislação vigente”. 

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

ambiental competente que poderá, para tanto, exigir estudos específicos, a expensas 

do empreendedor. 

§ “3o Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, a área de influência das 

cavidades naturais subterrâneas será a projeção horizontal da caverna acrescida 

de um entorno de duzentos e cinquenta metros, em forma de poligonal convexa”. 

Estes estudos específicos citados no parágrafo 2º do artigo 4º sempre ficaram a critério 

do órgão ambiental que estivesse licenciando o empreendimento, sem uma padronização 

nacional. 
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Ainda segundo MEDEIROS & GALVÃO (2013), houve avanço na legislação e, 

principalmente, o conhecimento gerado para espeleologia, pois todo licenciamento 

passou a conter estudos específicos sobre cavidades. Mas isso resolveu temporariamente 

o problema dos empreendedores, uma vez que em 2005, o IBAMA passou a não permitir 

impactos em nenhuma cavidade, mesmo nas cavidades não relevantes. Neste mesmo 

período o Brasil passava por uma crise energética, com racionamento de energia e 

apagões, e muitos projetos de hidrelétricas para serem implantados precisavam suprimir 

cavernas, gerando assim um conflito de interesses entre a preservação ambiental, em 

especial de cavidades, e a necessidade do desenvolvimento nacional para sair das crises 

devidas à falta de infraestrutura e industrialização.  

Em 2008 foi publicado o Decreto Federal nº 6.640, que dá nova redação ao Decreto 

99.556/90, nos Arts. 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, que possibilitou a supressão de cavidades 

conforme o seu grau de relevância e, entre outras questões, as formas de compensação e 

os estudos necessários para a classificação do seu grau de relevância. O Decreto prevê 

que o órgão ambiental, no âmbito do processo de licenciamento, deverá classificar o grau 

de relevância das cavidades eventualmente afetadas, a partir de estudos espeleológicos a 

serem elaborados pelo empreendedor. Ainda delegou ao Ministério de Meio Ambiente 

estabelecer a metodologia de classificação do grau de relevância (SALUM,2013). 

“Art. 1o As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional 

deverão ser protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-

científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, 

recreativo e educativo. 

Art. 2o A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu grau de 

relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise de atributos 

ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, 

histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local. 

Art. 3o A cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo e sua área 

de influência não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, sendo que 

sua utilização deve fazer-se somente dentro de condições que assegurem sua 

integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico.” (NR). 

Art. 4o A cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância alto, 

médio ou baixo poderá ser objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante 

licenciamento ambiental. 

Art. 5o A metodologia para a classificação do grau de relevância das cavidades 

naturais subterrâneas, considerando o disposto no art. 2o, será estabelecida em ato 

normativo do Ministro de Estado do Meio Ambiente, ouvidos o Instituto Chico 

Mendes, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA e demais setores governamentais afetos ao tema, no prazo de 

sessenta dias, contados da data de publicação deste Decreto.” (NR” 
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Entretanto, somente ano seguinte, que o Decreto nº 6.640/08 passa a ter total efetividade 

com a publicação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a Instrução Normativa 

(IN) n°02/2009, que estabelece a metodologia para a classificação dos graus de 

relevâncias que vão de baixo a máxima e defini conceitos para alguns termos como 

Unidade Espeleológica (UE) e Unidade Geomorfológica (UG). Sendo que os critérios, ou 

atributos, de máxima relevância já haviam sido descritos no Decreto 6.640/08. 

“Art. 14. Os estudos espeleológicos a serem realizados para fins de classificação de 

cavidades subterrâneas devem apresentar informações, sob os enfoques local e 

regional, que possibilitem a classificação em graus de relevância das cavidades 

naturais subterrâneas. 

§ 1o As análises referentes ao enfoque local são delimitadas pela Unidade 

Geomorfológica que apresente continuidade espacial, podendo abranger feições 

como serras, morrotes ou sistema cárstico, o que for mais restritivo em termos de 

área, desde que contemplada a área de influência da cavidade. 

§ 2o As análises referentes ao enfoque regional são delimitadas pela Unidade 

Espeleológica.  

§ 3o Entende-se por Unidade Espeleológica a área com homogeneidade 

fisiográfica, geralmente associada à ocorrência de rochas solúveis, que pode 

congregar diversas formas do relevo cárstico e pseudocárstico tais como dolinas, 

sumidouros, ressurgências, vale cegos, lapiás e cavernas, delimitada por um 

conjunto de fatores ambientais específicos para a sua formação. ” 

Devido à urgência e necessidade de uma instrução normativa para a aplicação do Decreto 

6.640/08, por pressões advindas tanto do setor produtivo, quanto da sociedade civil, o 

ICMBio não teve muito tempo para elaborar e testar os critérios que passaram a classificar 

os atributos relacionados aos graus de relevância: baixo, médio e alto. Com a aplicação 

prática da IN, durante os estudos para licenciamento ambiental, pode-se perceber que 

todas as cavidades passaram a ser classificadas como de alta e máxima relevância.  

Um equívoco na determinação dos atributos espeleométricos (PH, área e volume) (Tabela 

18), fez com que não existissem cavidades de baixa relevância. Onde para o atributo de 

baixa relevância o cálculo feito pela média da amostra menos o desvio padrão sempre 

dará resultado negativo, isso porque a distribuição da amostra não é normal e simétrica. 

A tabela II do anexo I da instrução normativa nº 02/09, traz os atributos e respectivos 

conceitos a serem considerados para fim de classificação do grau de relevância das 

cavidades naturais subterrâneas entre alto, médio e baixo. 
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Tabela 18 - Conceitos espeleométricos extraídos da tabela II do Anexo I da IN nº02/09. 

Atributo  Conceito Variável 

Projeção 

horizontal 

Soma da projeção horizontal dos eixos de 

desenvolvimento da cavidade e 

classificação do resultado em relação à 

média (μ) [considerando o desvio padrão 

(σ) do conjunto de dados] observada nas 

cavidades que se distribuem na mesma 

unidade espeleológica. 

Alta (>μ + σ) 

Média [intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ)] 

Baixa (< μ − σ) 

Área da projeção 

horizontal da 

caverna 

Comparação, em superfície, da área 

calculada da cavidade em relação às áreas 

calculadas ou estimadas de outras 

cavidades [considerando a média (μ) e o 

desvio padrão (σ) do conjunto de dados] 

que se distribuem na mesma unidade 

espeleológica. 

Alta (>μ + σ) 

Média [intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ)] 

Baixa (< μ − σ) 

Volume 

Comparação do volume da cavidade sob 

análise em relação aos volumes calculados 

ou estimados de outras cavidades 

[considerando a média (μ) e o desvio padrão 

(σ) do conjunto de dados] que se distribuem 

na mesma unidade espeleológica. 

Alta (>μ + σ) 

Média [intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ)] 

Baixa (< μ − σ) 

Outro equívoco na IN nº02/09 é em relação ao art. 8º sobre a importância acentuada sob 

o enfoque local (Figura 8), é que na chave de classificação para o grau de relevância não 

é possível ter impotência baixa, sob enfoque regional, devido ao erro matemático da 

espeleometria, sendo que toda importância acentuada sob o enfoque local dos outros 

enfoques regionais classifica a cavidade como de alta relevância. 

.  
Figura 8 – Chave de classificação do grau de relevância de cavidades. Fonte: IN MMA nº 02/2009. 
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Ainda em 2009, o MMA publica a portaria nº 358 (BRASIL, 2009), instituindo o 

Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, que tem como objetivo 

desenvolver a estratégia nacional de conservação e uso sustentável do PEN, através de 

seis componentes: 

“Componente 1 - Conhecimento do Patrimônio Espeleológico: visa o apoio à 

geração, sistematização e disponibilização de informações sobre o Patrimônio 

Espeleológico do país, apoiando a gestão com metas relacionadas à produção de 

inventários, à realização de pesquisas, tendo as seguintes metas iniciais: 

1. Inventário Anual do Patrimônio Espeleológico Nacional; 

2. Diagnóstico das Unidades Espeleológicas do Brasil; e 

3. Programa de pesquisa aplicado à conservação e manejo de cavernas. 

 Componente 2 - Conservação do Patrimônio Espeleológico: visa a conservação in 

situ dos ecossistemas, incluindo os serviços ambientais, bem como definição de 

ações para implementação de instrumentos econômicos para a conservação do 

Patrimônio Espeleológico, tendo as seguintes metas iniciais: 

1. Criação 30 Unidades de Conservação Federais com o objetivo de proteger 

cavidades naturais subterrâneas de significativa importância ecológica e cênica; e 

2. Realização de estudos espeleológicos na elaboração de Planos de Manejo nas 

Unidades de Conservação federais. 

Componente 3 - Utilização Sustentável dos Componentes do Patrimônio 

Espeleológico: prioriza metas de uso sustentável do Patrimônio Espeleológico, 

incluindo o ordenamento do espeloturismo e o apoio a práticas e negócios 

sustentáveis que garantam a manutenção da geodiversidade e da funcionalidade do 

patrimônio espeleológico, tendo como meta inicial a elaboração de um programa 

de turismo sustentável para as cavernas brasileiras, incentivando a inserção do 

Brasil no cenário mundial da prática de espeleomergulho, com abertura do circuito 

nacional; 

Componente 4 - Monitoramento, Avaliação, Prevenção e Mitigação de Impactos 

sobre o Patrimônio Espeleológico: visa estabelecer e fortalecer sistemas de 

monitoramento, de avaliação, de prevenção e de mitigação de impactos sobre o 

Patrimônio Espeleológico, apoiando inclusive processos de recomposição e 

recuperação dos ecossistemas degradados e dos componentes da geodiversidade, 

tendo como meta inicial a elaboração de norma para regulamentação do uso do 

patrimônio espeleológico com base no diagnostico espeleológico brasileiro e em 

consonância com os princípios estabelecidos neste Programa; 

Componente 5 - Divulgação sobre o Patrimônio Espeleológico: objetiva comunicar 

para os setores interessados informações sobre o Patrimônio Espeleológico, com a 

participação da sociedade, comunidade científica, povos indígenas, quilombolas e 

outras comunidades locais, no respeito à conservação do Patrimônio Espeleológico, 

tendo as seguintes metas iniciais: 

1. Lançamento da Revista Brasileira de Espeleologia; e 

2. Criação e implementação do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas-

CANIE. 

Componente 6 - Fortalecimento Institucional para a Gestão do Patrimônio 

Espeleológico: objetiva o fortalecimento da infra-estrutura, formação e fixação de 

recursos humanos, criação de mecanismos de financiamento e fortalecimento do 

marco-legal, tendo como meta inicial a realização do primeiro curso de pós-

graduação lato senso em espeleologia do Brasil.” 
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Em 2010, o COMANA publica a resolução n° 428, revogando o inciso II do Art.2° da 

resolução n°347/04 (BRASIL, 2004), que diz que somente as cavidades relevância 

significativa deveria ter anuência do IBAMA, uma vez que com o decreto 6.640/08 e a 

IN MMA n°02/09 dizem que todas as cavidades são relevantes e com diferentes graus, 

conforme a metodologia da instrução normativa. Também foi revogado o 1º parágrafo do 

Art.4° que fala que na ocorrência alguma cavidade relevante dentro do empreendimento 

a ser licenciado, a anuência prévia deveria ser do IBAMA, e com a publicação do decreto 

6.640/08 essa anuência passou a ser de responsabilidade do órgão licenciador competente. 

Com a possibilidade de supressão de algumas cavidades, a comunidade voltou a se 

preocupar não só com a cavidade, mas com o ambiente cárstico, pois os estudos para a 

definição de uma área de influência definitiva não são claros e muitos espeleólogos e 

ambientalistas consideram que um polígono se 250m não é suficiente para a manutenção 

do equilíbrio físico e ecológico da cavidade. Foi então que em 2014, o Centro Nacional 

de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) publicou um Termo de Referência 

(TR) com as Orientações Básicas à realização de estudos espeleológicos sobre área de 

influência sobre o patrimônio espeleológico (BRASIL, 2014). As diretrizes para 

realização dos estudos de elementos físicos e biológicos foram elaboradas com base no 

seminário técnico realizado pelo próprio CECAV (2013), que contou com a participação 

técnica de vários segmentos acadêmicos, organizações não governamentais (ONGs), 

setor produtivo, órgãos ambientais, entre outros.  

De acordo com o TR para a delimitação da área de influência devem ser levados em 

consideração os seguintes aspectos: geológicos, geotécnicos, geomorfológicos, 

pedológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, climáticos; topografia; recursos hídricos 

superficiais (regime e parâmetros relevantes do ciclo hidrológico); feições cársticas; 

zonas de recarga autóctone e alóctone, circulação e descarga. Apesar do TR dizer que 

deve ser considerado todos estes parâmetros físicos, somente o aspecto hidrológico é 

aprofundado nas discussões. No item 5 do TR foram apresentadas as seguintes 

orientações: 

“A) Recomenda-se que as diretrizes e orientações ora apresentadas sejam adotadas 

antes da emissão da licença prévia. Para a regularização de empreendimentos já 

instalados ou em outras fases do processo de licenciamento, o órgão ambiental 

competente avaliará a sua aplicação caso a caso. 

B) A avaliação dos critérios sugeridos e sua integração com os demais estudos 

ambientais do empreendimento/atividade visam fundamentar a definição das áreas 
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de influência sobre o patrimônio espeleológico e contribuir para a avaliação dos 

impactos ambientais associados. 

C) Poderá haver diferentes traçados (temáticos) de área de influência. No âmbito 

do ordenamento, regras específicas podem incidir sobre cada um desses traçados 

temáticos. 

D) Recomenda-se que após a delimitação da área de influência sobre o patrimônio 

espeleológico, o órgão ambiental solicite ao empreendedor sua demarcação em 

campo e a respectiva averbação em cartório, quando viável, bem como que 

comunique aos demais responsáveis por imóveis limítrofes à área de influência 

sobre o estabelecimento desta e eventual sobreposição, mencionando ainda a 

legislação relacionada.  

E) Das diferentes “áreas de influência temáticas”, interessa ao processo de 

licenciamento o traçado daquela que está efetivamente sujeita a determinado 

impacto da atividade licenciada, ou seja, a interseção entre:  

Áreas de influência da caverna (temáticas), com respectivos graus de fragilidade/ 

vulnerabilidade; e 

Áreas de alcance de cada tipo de impacto previsto, sua extensão e magnitude (áreas 

de influência da atividade/empreendimento).  

F) E ainda, o estabelecimento de medidas de proteção e monitoramento que 

impeçam impactos negativos nocivos à área de influência de caverna, como por 

exemplo:  

Estabelecer propostas de controle (preventiva ou corretiva), visando à garantia da 

integridade e da continuidade dos processos físicos e biológicos da caverna e de sua 

área de influência;  

Elaborar plano de monitoramento sempre que necessários, visando à coleta de 

dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis envolvidas 

na área de influência, com o objetivo de identificar e avaliar - qualitativa e 

quantitativamente - as condições dos processos físicos e biológicos em um 

determinado momento, assim como as tendências ao longo do tempo.  

G) “O órgão ambiental poderá subsidiar as demais instituições responsáveis pela 

elaboração de regulamentos sobre o uso e ocupação do solo, tais como Plano 

Diretor e Zoneamento Ecológico Econômico, em regiões onde forem delimitadas 

áreas de influência sobre o patrimônio espeleológico”. 

No mesmo ano de 2014, foi publicada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD-MG) a Instrução de Serviço (IS) 

n°03/2014 (MINAS GERAIS, 2014) que trata dos procedimentos administrativos a serem 

realizados pelas Superintendências Regionais de Regularização Ambiental (SUPRAMs), 

quanto a empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores ao 

património espeleológico. Nesta instrução, nos itens 4.7 e 4.8, é introduzido um novo 

conceito e definidas a diferenças entre Área de Influência sobre o Patrimônio 

Espeleológico e o Perímetro de Proteção do Patrimônio Espeleológico, qual seja: 
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“4.7 Área de influência sobre o patrimônio espeleológico: área que compreende os 

elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessário à manutenção 

do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente cavernícola (resolução 

CONAMA n° 347/04, artigo 2°). A área de influência será sugerida pelas SUPRAMs 

e aprovada pela URC COPAM, com base nos estudos ambientais apresentados pelo 

empreendedor, sendo necessariamente a projeção horizontal da caverna acrescida 

de um entorno. A área de influência não deve ser entendida como um espaço 

territorial onde os impactos não são permitidos. Os estudos para o licenciamento e 

a avaliação de impactos ambientais é que deverão analisar a relação entre os 

impactos do empreendimento e o Patrimônio Espeleológico e, sendo necessário, 

propor alternativas ou medidas de mitigação. 

4.8.Perímetros de Proteção: “área contida na área de influência das cavidades 

naturais subterrâneas, entendida com uma extensão dessas estruturas com objetivos 

de garantir de forma efetiva o equilíbrio ecológico e a integridade física do ambiente 

cavernícola”. 

Em agosto de 2016 é publicado pelo Governo do Estado de Minas Gerais o Decreto 

Estadual-MG nº 47.041/16 (MINAS GERAIS, 2016), que trata dos critérios para 

compensação e indenização dos impactos e danos causados em cavidades naturais 

subterrâneas. O decreto prevê multa e indenizações financeiras voltadas para criação, 

implementação e manutenção em unidades de conservação no estado, além de obrigar o 

infrator a preservar outras quatro cavidades para cada cavidade impactada sem as devidas 

autorizações. 

No final de 2016, o CECAV publica um TR sobre Orientações Básicas à Realização de 

Estudos Ambientais sobre Sismografia Aplicada ao Patrimônio Espeleológico (BRASIL, 

2016) fazendo distinção quanto às especificações propostas para a elaboração dos estudos 

de sismografia considerando a diferença de abordagem entre a fase de projeto conceitual 

e a fase associada à operação do empreendimento no contexto de processos de 

licenciamento ambiental para empreendimentos civis, minerários e lineares. Estabelece 

critérios de segurança preliminar quando estudos específicos para determinação real dos 

critérios não são realizados e que estes critérios sejam periodicamente e sistematicamente 

revisados em conjunto com a realização de monitoramentos. 

Já em janeiro de 2017, o MMA publica a IN nº 01 (BRASIL, 2017), que estabelece 

procedimentos para definição de outras formas de compensação para supressão de 

cavidade de alta relevância, conforme previsto no art. 4º, § 3º do Decreto nº 99.556. Estes 

procedimentos compreendem em ações que garantam a preservação de cavidades e 

implementação das ações do Programa Nacional de Conservação do Patrimônio 

Espeleológico, conforme a portaria MMA nº 358/09.  
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As ações que garantem a preservação de cavidades, são na forma de criação e gestão de 

unidades de conservação sendo em Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou 

na consolidação territorial de unidades de conservação administradas pelo poder público. 

As ações para a implantação do Programa Nacional de Conservação do Patrimônio 

Espeleológico são na forma de investimento financeiro, cujo o valor será calculado 

considerando os atributos ambientais de cada uma das cavidades impactadas, conforme a 

lista de atributos da IN MMA nº 02/09. 

Dentre as possibilidades de compensação estão a preservação de cavidades de litologia 

diferente a ser suprimida e até a utilização de cavidade de máxima relevância para 

preservação, sendo que para esta última a razão de duas cavidades preservadas para cada 

uma impactada poderá ser reduzida para uma cavidade preservada. A IN também 

possibilita compensar cavidades em Unidades de Conservações decretadas, porem que 

ainda tenham propriedades a serem regularizadas. 

Estas compensações alternativas são definidas de comum acordo entre o ICMBio e o 

empreendedor e fazem parte de um Terno de Acordo de Compensação Espeleológica – 

TCCE. 

A tabela 19 sumariza em ordem cronológica a legislação brasileira pertinente a cavidades 

naturais subterrâneas em vigor. 

Tabela 19 – Legislação brasileira sobre cavidades naturais subterrâneas, em vigor. 

Ano Esfera Marco Regulatório Síntese dos dispositivos 

1961 Federal Lei nº 3.924 
Dispõe sobre Monumentos Arqueológicos e Pré-

históricos. 

1988 Federal 
Constituição Federal, Art. 20, 

inciso X 
Define as cavidades como Bens da União. 

1990 Federal Portaria IBAMA nº 887 

Promove a realização de diagnóstico das 

cavidades no Brasil, limita o uso das cavidades e 

cria a obrigatoriedade de EIA/RIMA para 

atividades potencialmente lesivas as cavidades. 

1990 Federal  Decreto 99.556 

Dispõe sobre o Patrimônio Espeleológico e 

delega ao IBAMA preservar, conservar, 

fiscalizar e controlar o uso das cavidades, bem 

como fomentar levantamentos e estudos 

necessários para a conservação integral de todas 

as cavidades e de sua área de influência. 
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2004 Federal Resolução CONAMA nº 347 

Estabelece uma área no entorno das cavidades 

como necessária para garantir o seu equilíbrio 

ecológico e manutenção da sua integridade física 

(área de influência), delega ao IBAMA a 

definição da área de influência e para tal poderão 

ser solicitados ao empreendedor estudos 

específicos. E admite a construção e instalação 

de atividades nocivas ao PEN, condicionadas ao 

licenciamento ambiental para as cavidades não 

relevantes. 

2008 Federal Decreto 6.640 

Dá nova redação ao Decreto 99.556 e possibilita 

a intervenção em cavidades conforme seu grau 

de relevância, estabelece as formas de 

compensação e os estudos necessários para a 

classificação da relevância. Delega ao órgão 

licenciador, no âmbito do processo de 

licenciamento a responsabilidades sobre o tema. 

2009 Federal 
Instrução Normativa MMA 

nº 02 

Estabelece a metodologia para a classificação 

dos graus de relevância e a definição de conceitos 

alguns termos tratados no Decreto 6.640/08.  

2009 Federal Portaria MMA nº 358 

Institui o Programa Nacional de Conservação do 

Patrimônio Espeleológico, que tem como 

objetivo desenvolver estratégia nacional de 

conservação e uso sustentável do PEN. 

2010 Federal Resolução CONAMA nº 428 

Dá nova redação a Resolução CONAMA nº 

374/04 dizendo que todas as cavidades são 

relevantes com diferentes graus conforme 

metodologia da IN MMA nº02/09repassando a 

responsabilidade e anuência das cavidades para o 

órgão licenciador competente.  

2014 Federal Termo de Referência CECAV 

Orientações Básicas à realização de estudos 

espeleológicos sobre a área de influência do 

Patrimônio Espeleológico. 

2014 Estadual 
Instrução de Serviço SEMAD-

MG nº 03 

Trata sobre procedimentos administrativos a 

serem realizados pelas SUPRAM´s quanto a 

empreendimentos considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores ao patrimônio 

espeleológico. 

2016 Estadual Decreto MG nº 47.041 

Trata dos critérios para a compensação e 

indenização dos impactos e danos causados em 

cavidades. 

2016 Federal Termo de Referência CECAV 

Orientações Básicas à realização de estudos 

ambientais sobre Sismografia Aplicada ao 

Patrimônio Espeleológico. 

2017 Federal 
Instrução Normativa MMA  

nº 01 

Estabelece procedimentos para definição de 

outras formas de compensação ao impacto 

negativo irreversível em cavidades natural 

subterrânea com grau de relevância alto. 
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3.3. CAVIDADES FERRUGINOSAS 

Segundo PILÓ, COELHO & REINO (2015), as cavidades em ambientes ferruginosos, 

são reportadas na literatura geológica desde o séc. XIX, principalmente no Quadrilátero 

Ferrífero (QF) em registros de PISSIS (1842) e HENWOOD (1871). Mas somente em 

meados do séc. XX surgiram estudos específicos sobre cavidades ferruginosas. Dos 

muitos trabalhos publicados em resultado do convênio entre o Departamento Nacional de 

Pesquisa Mineral (DNPM) e o Serviço Geológico Americano (USGS), (1946 e 1969), 

dois trabalhos importantes sobre as cavidades foram publicados pelo geólogo americano 

George Simmos, um artigo no boletim da Sociedade Americana de Espeleologia (The 

National Speleológi Society Bulletim) e outro artigo na Sociedade Americana de 

Mineralogia (Mineralogical Society of America) que fala sobre ocorrência de cavidades 

em canga e sobre a descoberta do mineral de leucofosfita encontrado em espeleotemas. 

Cavidade esta que hoje é conhecida como Gruta do Simmons e está localizada no 

município de Barão de Cocais –MG, na mesma região da cavidade objeto desta 

dissertação. 

Na década seguinte, em 1985, o extinto Grupo de Espeleologia Paraense – GEP, em 

parceria com o Museu Emilio Goeldi foi até a Serra dos Carajás para mapeamento de 

quatro cavidades e informações referentes a geologia, biologia e ecologia que serviriam 

como subsídio aos estudos arqueológicos para o licenciamento ambiental da época.  

Segundo NOCE (2016), PILÓ, COELHO & REINO (2015) e AULER & PILÓ (2005), 

até o início do séc. XXI as cavidades ferruginosas não eram discutidas, pois muitos 

espeleológos sequer as consideravam como cavidades, uma vez que não tinham os 

aspectos clássicos de uma cavidade de ambiente cárstico, como as cavidades em 

carbonatos, com grandes dimensões espeleométricas e espeleotemas diversos. Neste 

período a espeleologia era mais praticada como esporte de aventura do que de cunho 

técnico-científico ou profissional, assim os praticantes só se interessavam pelas cavidades 

maiores e mesma as cavidades carbonáticas pequenas eram deixadas de lado. 

Somente com a mudança da legislação brasileira é que as cavidades de ambiente 

ferruginoso voltaram a ser reconhecida e estudada, pois com a expansão no setor mineral 

licenciamentos de novas cavas e expansões de outras, que estas cavidades voltaram a 

aparecer nos EIAs e a espeleologia passou a ser tratada com profissionalismo. 

Ocorrências de cavidades ferruginosas em outras províncias minerais do Brasil também 
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foram registradas, como no sudoeste baiano, na região de Caetité, na zona rural de Mato 

Grosso do Sul e também em Minas Gerais na Serra do Espinhaço, região de Conceição 

do Mato Dentro e na Serra Geral de Minas região de Porteirinha. Porem a ocorrência de 

cavidades nestas áreas é em menor quantidade, não se sabe se devido ao pouco 

investimento em pesquisa nestas regiões ou se porque são regiões que não propiciam 

geneticamente as suas formações. 

3.3.1. CARATERÍSTICAS FÍSICAS DAS CAVIDADES FERRUGINOSAS 

DUTRA (2013) fez uma comparação entre as cavidades em ambientes pseudocársticos 

(ferruginosos) e cárstico (carbonáticos). Geralmente o perfil de desenvolvimento das 

cavidades é diferente e a água tem um papel importante nos dois ambientes, mas de 

formas diferentes. No cárstico o desenvolvimento da cavidade é de fora para dentro, pois 

a água pluvial ou fluvial entra no sistema, ou seja, entra na cavidade dissolve a rocha e 

segue para o aquífero. Já no ambiente ferruginoso, o desenvolvimento da cavidade é de 

dentro para fora, com aguas superficiais da zona vadosa. (Figura 9). 

 
Figura 9 – (A) Perfil esquemático das cavidades carbonáticas; (B) Perfil esquemático das cavidades 

Ferruginosas. Fonte: Dutra (2013). 

A maioria das cavidades estão inseridas na quebra dos platôs ou na alta vertente em mais 

de 70% dos registros, seguido por uma concentração de média vertente com cerca 20 % 

dos registos (Figura 10). Nestes dois grupos de alta e média vertente as cavidades estão 

em sua zona vadosa. Uma pequena parcela das cavidades, menos de 15% é desenvolvida 

no sopé da serra ou na baixa vertente.  

Talvez seja pela superficialidade em que as cavidades ferruginosas estão em relação ao 

relevo que elas têm a projeção horizontal (PH) em médias entre 20 e 30 metros. Cavidades 
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com projeções superiores a 100 metros podem ser consideradas raras, dependendo do seu 

contexto regional. A maior cavidade em ambiente ferruginoso no Brasil tem 1.500 metros 

de PH em litologia de ferricrete (uma laterita de matriz ferruginosa, normalmente de 

limonita), localizada no sudeste do Pará. Enquanto a maior cavidade em ambiente 

carbonático do Brasil tem mais de 100 quilômetros de PH e está localizada no meio do 

sertão da Bahia. 

 
Figura 10 - Perfil esquemático da inserção das cavidades na paisagem. Fonte: CARSTE (2012). 

Outra divergência apresentada por DUTRA (2013), para os dois litotipos é a importância 

da cavidade com sistema. No aquífero cárstico a porosidade se dá através das fraturas, 

que uma vez abertas formam os condutos, que por sua vez, formam o direcionamento 

preferencial do fluxo hídrico subterrâneo. Quer dizer: a supressão de uma cavidade 

cársticas pode mudar a direção do fluxo d´água e até mesmo impedir a recarga do 

aquífero. Porém no pseudocárstico ferruginoso o aquífero é poroso, de forma que o nível 

de água é regional e na maioria das vezes não há conexão com a cavidade. Assim se uma 

cavidade for suprimida não afetará o fluxo de recarga do aquífero. 

Segundo PILÓ, COELHO & REINO (2015), nas cavidades ferruginosas predominam 

salões únicos com apêndice que se afunilam em pequenos canalículos, com morfologias 

planimétricas mais comuns sendo: retilínea, retangulares, bifurcadas e semicirculares e 

perfis muito irregulares com presença de: piláres, pendentes, canalículos e claraboias 

(Figura 11).  
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Figura 11 - Perfil síntese de uma caverna ferrífera com as principais feições morfológicas.  

Fonte: PILÓ, COELHO & REINO (2015) 

Os depósitos químicos ou espeleotemas mais comuns de serem identificados em 

cavidades ferruginosas são: as crostas, os coraloides, os escorrimentos, 

estalagmites, estalactites e pingentes e microtravertino. Os espeleotemas em geral 

são formados pela dissolução e deposição das mesmas rochas encontradas nas 

cavidades, que neste caso, são óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio (hematita, 

goethita e gibsita), em geral são milimétricos a centímetricos, em raras exceções 

podem chegar a métricos (Figura 12). Um contribuinte biológico tem dado origem a 

outros espeleotemas fosfáticos, devido à grande concentração de guano (fezes de 

morcego) em milhares de anos (leucofosfita, fosfossiderita e estrengita). 

 
Figura 12 - Exemplos de espeleotemas A) Estalactite de óxido e hidróxido de ferro B) Estalactite 

fosfático Fonte: (A) Autor (2010) e (B) PILÓ (2011) 
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3.4. ESTUDOS GEOTÉCNICOS APLICADOS À CAVIDADES 

Estudos geotécnicos aplicados à cavidade são mais comuns nos Estados Unidos e na 

Europa, onde o conhecimento da espeleologia é mais difundido, uma vez que têm mais 

de 50% dos seus territórios são compostos por regiões cársticas (Figura 13). 

SIEGEL & MCCRACKIN (2001) foram os primeiros a aplicar o Sistema de Classificação 

de Maciço Rochoso (RMR) de Bieniawski (1976) em cavidades. A aplicação do RMR 

fez parte do estudo realizado para o licenciamento de um aterro sobre um conjunto de 

cavidades sustentada por calcários duros e dolomitos do grupo Knox, na província do 

Tennessee-USA. Os seis paramentos propostos por Bieniawski (1989) foram aplicados e 

as cavidades foram divididas duas classes: classe III (RMR=65) para os maciços das 

paredes e classe IV (RMR=50) para os maciços de teto. 

 
Figura 13 - Distribuição do sistema carstico pelo mundo (polígonos vermelhos). Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbonate-outcrops_world.jpg 

WALTHAM & FOOKES (2003) propuseram a classificação geotécnica do Carste para 

avaliar a estabilidade da superfície, fazendo a correlação entre a maturidade do carste com 

a região climática onde se encontra. Esta correlação traz como informação o tipo de 

morfologia esperada, o tipo de investigação e o tipo de fundações que devem ser 

executadas em obras de engenharia. Os autores concluíram que a estabilidade de uma 

cavidade é função de sua dimensão e condição estrutural, e que o dolinamento é uma 

questão de sucessivos eventos de ruptura de teto até que chegue à superfície. Por este 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbonate-outcrops_world.jpg
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motivo, algumas regiões urbanas, podem ocorrer colapso de dolinamentos (sinkhole), 

subsidência ou dissolução (Figura 14). 

FORD & WILLIAMS (2013) sugerem que as cavidades podem ser caracterizadas pelo 

Sistema de Classificação de Maciços Rochosos (RMR) de Bieniawski (1976), porém o 

uso do parâmetro das descontinuidades se torna um pouco complexo para o sistema 

cárstico, principalmente na análise das rugosidades devido a dissolução das rochas 

carbonáticas.  

ZHOU & BECK (2011) dizem que é fundamental, em qualquer projeto de engenharia, 

considerar no desenvolvimento e planejamento do projeto a compreensão dos processos 

cárstico como: a maturidade do desenvolvimento, número existente de sumidouros, 

frequência de vazios encontrado, tipo de solo estéril, irregularidade da superfície e as 

condições de águas subterrâneas. 

 
Figura 14 -  Fotos de acidentes provocados por dolinamentos (sinkholes) pelo mundo. Fonte: 

http://www.alertatierra.com/hidrometeorologicos/la-tierra/otras-catastrofes-naturales 

http://www.alertatierra.com/hidrometeorologicos/la-tierra/otras-catastrofes-naturales
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MILANO (2011) faz uma abordagem sobre os riscos de construir barragens e 

reservatórios sobre o sistema cárstico, mas nos casos em que a mudança locacional não é 

possível, técnicas de tratamentos superficiais e subterrâneos podem ser aplicadas para 

selar as possíveis fuga e usa exemplos de sucessos e fracassos na construção de barragens 

pelo mundo. 

No Brasil, SAKA et al. (2011) usou o sistema classificação de maciços rochosos (RMR, 

Q-Barton e GSI), em conjunto com análise das cunhas para avaliação geomecânica de um 

trecho da cavidade Água Suja, na região cárstica do PETAR-SP, para verificação de riscos 

durante visitação turística ou de expedições exploratórias. 

Não foram identificados pelo autor desta dissertação, na literatura internacional, estudos 

geotécnicos específicos sobre cavidades pseudocársticas em formações ferríferas. Porém, 

no Brasil, a partir da publicação do Decreto Federal nº 6.640/08 alguns projetos de 

pesquisa têm sido desenvolvidos em parceria com o setor público-privado. 

DIAS et al. (2012, 2013 e 2014), sugerem que as curvas de atenuações das vibrações 

oriundas de detonações em frente de lavras, devam ser consideradas nos estudos 

específicos sobre a conservação da integridade física das cavidades e na definição das 

áreas de influência. Ainda segundo os autores, o monitoramento fotográfico das feições 

geoestruturais devem ser registrados antes e depois das detonações. A proposta foi feita 

com base em estudos realizados em cavidades em formações ferrífera bandada e cangas, 

nos estados do Pará e Minas Gerais. 

BRANDI et al. (2015), utilizaram instrumentos de monitoramento de obras de engenharia 

para previsão de possíveis impactos na integridade física da cavidade, frente ao avanço 

de lavra em direção ao raio protetivo de duzentos e cinquenta metros. O monitoramento 

foi realizado de forma contínua e em tempo real, via web, através de estações de 

telemetria e repetidoras. Os instrumentos instalados no interior da cavidade foram: 

sismógrafo, para ruído e vibração; crackmeter, para movimentação das fraturas; 

convergencemeter, para recalque de teto; datalog de temperatura e unidade, e uma câmera 

de vídeo infravermelho, para não perturbar a fauna cavernícola com eventual iluminação. 

O monitoramento se mostrou eficiente, pois a lavra avançou até setenta e cinco metros 

sem danos à cavidade, embora o critério para instrumentação tenha sido somente o da 

geologia estrutural. 
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DUTRA, LOTT & BRANDI (2015), propõem uma metodologia de trabalho para 

determinação da influência hídrica em cavidades de litologias associadas ao ferro, como 

um dos estudos a serem aplicados na determinação da área de influência da cavidade. Na 

metodologia, a elaboração de um mapa de tendência de fluxo associado aos aspectos 

topográfico, geomorfológicos e geológicos tem mostrado que o tamanho da cavidade e 

área de contribuição hídrica não tem uma correlação direta e demostram ser mais 

relevantes e coerentes que o raio de duzentos e cinquenta metros proposto pela legislação. 

NOCE (2016), fez uma proposta de zoneamento geotécnico para cavidades ferruginosas, 

indicando as zonas de maiores e menores fragilidades usando os sistemas RMR, Q-Barton 

e MRi, em conjunto com análises das dimensões dos vãos livres. Foram estudadas quatros 

cavidades, duas em canga e duas em itabiritos, e todas valoradas como de alta relevância 

(Decreto 6.640/08), o que possibilitou a realização de ensaios in-situ, com o uso do 

martelo de Schmidt.  

3.5. CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS ROCHOSOS 

Segundo SERRA E OJIMA (1998), desde a década de 40 se formulam classificações para 

maciços rochosos, sendo o primeiro TERZAGHI (1946) para aplicação em escavações 

de túneis com suporte metálico. Mesmo com a proposição de outras classificações como 

LAUFFER (1958), DEERE et al. (1967), WICKHAM et al. (1972), BIENIAWSKI 

(1973), BARTON et al. (1974), entre outros, a de Terzaghi foi utilizada nos Estados 

Unidos por mais de 40 anos. 

A partir da década de 70, com os avanços tecnológicos, os sistemas desenvolvidos por 

Bieniawski, o Rock Mass Rating (RMR) e por Barton et al. o Q-Barton passaram a ser 

amplamente difundidos, revistos e adaptados, para calibrações com base em casos reais 

(SERRA E OJIMA,1998). Uma terceira proposta, que tem uma ampla utilização, hoje em 

dia, introduzida na década de 80, é o critério de HOEK & BROWN (1980), o Geological 

Strength Index (GSI). 

Para cada sistema de classificação são considerados vários parâmetros físicos de 

caraterização como: litologia, alteração, coerência, resistência, descontinuidade, 

propriedades hidráulicas, propriedades mecânicas e propriedades índices. Alguns 

critérios como alteração e coerência são de aplicação subjetiva (SERRA & OJIMA, 1998) 

e dependendo de sua referência, cada paramento pode ter uma divisão específica variando 
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de acordo com a necessidade. A Associação Brasileira de Geologia de Engenharia 

(ABGE) utiliza a divisão elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo 

(IPT) (1984) apresentada na Tabela 20, enquanto a Sociedade Internacional de Mecânica 

de Rochas (ISRM) utiliza a elaborada por BROWN (1981) apresentada na Tabela 21. 

Tabela 20 - Graus de alteração (IPT, 1984), fonte ABGE 1998. 

 

Tabela 21 - Graus de alteração adaptado de Brown 1981 (ISRM), fonte ISRM. 

 

3.5.1.  SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇO ROCHOSO - RMR 

A Classificação de Maciço Rochoso (RMR) ou Classificação Geomecânica de 

Bieniawski foi desenvolvida entre 1972-1973, na África do Sul, para avaliar estabilidade 

de suporte para tuneis. A vantagem deste sistema é que alguns parâmetros básicos 

relacionados com a geometria e as condições mecânicas do maciço são usados para 

classificar uma massa de rocha (ABBAS & KONIETZKY, 2015). 

SERRA E OJIMA (1998) dizem que o sistema RMR foi desenvolvido com os seguintes 

objetivos: 
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 “Caracterizar os parâmetros condicionantes do comportamento dos maciços 

rochosos; 

  Compartimentar uma formação rochosa em classes de maciço com qualidades 

distintas. 

  Fornecer paramentos para a compreensão das características de cada classe de 

maciço; 

  Prover dados quantitativos para o projeto geomecânico; 

  Servir como referência a comunicação de dados na própria obra e entre obras 

distintas. ” 

O sistema leva em consideração seis parâmetros básicos: resistência a compressão 

uniaxial; Índice da Qualidade da Rocha (RQD); espaçamento das descontinuidades; 

condições das superfícies de descontinuidade (abertura, rugosidade, preenchimento, 

espaçamentos e alteração das paredes); influência da água; e orientação relativa das 

descontinuidades (Tabela 22). 

A partir da distribuição de pesos para todos os parâmetros, o somatório destes pontos 

determina um índice de classe que por Bieniawski foram divididas em cinco (Tabela 23). 

Tabela 22 - Sistema de Classificação Geomecânica de Bieniawski. (1979) 
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Tabela 23 - Classe de Maciço – Classificação Geomecânica de Bieniawski. (1979) 

Peso 81 a 100 61 a 80 41 a 60 21 a 40 <21 

Tipo de Classe I II III IV V 

Descrição 

Rocha de 

muito boa 

qualidade 

Rocha de boa 

qualidade 

Rocha de 

qualidade 

razoável 

Rocha de 

má 

qualidade 

Rocha de 

muito má 

qualidade 

3.5.1.1. MODIFICAÇÃO DO RMR PARA MINERAÇÃO - MRMR 

LAUBSCHER & JAKUBEC (2001) introduziram o Sistema de Classificação do Maciço 

da Rocha In-Situ (IRMR) e Sistema de Classificação do Maciço da Rocha para Mineração 

(MRMR) como uma extensão do sistema RMR de Bieniawski, para aplicação na 

mineração subterrânea (KARZULOVIC & READ, 2009). 

Para determinar o IRMR são considerados quatro parâmetros básicos: resistência da rocha 

intacta (IRS), resistência do bloco de rocha (BS), número de juntas e os seus conjuntos 

de espaçamentos (JS) e condição das descontinuidades (JC). 

Para estabelecer MRMR, deve-se ajustar o resultado do IRMR com os efeitos de outros 

cinco parâmetros: o intemperismo, a orientação das estruturas, as tensões induzidas pela 

mineração, a vibração causada pelos desmontes com explosivos e água. 

Os passos para determinar IRMR e MRMR, assim como os pesos de cada paramento 

estão no fluxograma da Figura 15.
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Figura 15- Chave de Classificação do IRMR e MRMR de Laubscher & Jakubec (2001), traduzido pelo autor.
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3.5.2. SISTEMA “Q” DE BARTON 

Segundo SERRA E OJIMA (1998), o sistema de classificação Q-Barton foi desenvolvido 

no Instituto Geotécnico da Noruega (NGI), para tuneis e escavações de cavernas amplas. 

Este sistema foi desenvolvido não só para classificar, mas para quantificar o 

comportamento geomecânico de maciços rochosos. Diferentemente dos outros sistemas, 

o Q-Barton é o mais sensível à avaliação da influência da resistência das 

descontinuidades, considerando-a como fator de maior importância para estimar o 

sistema de suporte em escavações de túneis. O sistema tem por base seis parâmetros entre 

propriedades físicas das rochas, parâmetros do maciço e propriedades das 

descontinuidades. E é definida pela Equação 1: 

  

Onde: 

RQD é o índice de qualidade da rocha. 

Jn é o numero de famílias de descontinuidade. 

Jr é o tipo de rugosidade das paredes das descontinuidades. 

Ja é a alteração das paredes das descontinuidades. 

Jv é a influencia da água na ação subterrânea. 

SRF é o estado de tensão do maciço. 

Os termos da fórmula separado por colchetes demonstram efeitos individuais das 

dimensões dos blocos (RDQ/Jn), da resistência ao cisalhamento ao longo das 

descontinuidades (Jr/Ja) e das tensões operantes no maciço (Jv/SRF). A pontuação é 

variável para cada parâmetro e o resultado final é plotado em escala logarítmica, que varia 

entre 0,001 e 1000 sendo dividido em 10 classes (Tabela 24). 

Tabela 24- Classificação dos Maciços pelo sistema Q-Barton. Fonte (NOCE,2016) 

 

Q = [RQD/Jn] x [Jr/Ja] x [Jv/SRF] Equação 1 
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O sistema Q-Barton pode ser correlacionado com o RMR de Bieniawski atraves da 

Equação 2: 

  

3.5.3.  CRITÉRIO DE RUPTURA GENERALIZADA DE HOEK-BROWN 

Segundo MAIA (2007) o critério de ruptura de Hoek-Brown, com o passar das revisões 

desde sua introdução em 1980, passou a ser chamado de critério de ruptura generalizada 

em função do crescente número de escavações em maciços de baixa ou baixíssima 

qualidade e passou a ser descrito pela Equação 3 

 

Equação 3 

Onde: 

σ1 e σ3 são as tensões principais; 

σci ou σc é a resistência à compressão uniaxial; 

mb é o valor reduzido do material da rocha; 

“S” e “a” são as constantes do grau de fraturamento (S = 1 e a = 0,5)  

As tensões principais e a resistência da compressão uniaxial são obtidos em ensaios de 

laboratório, mas o valor de mb pode ser obtido pela Equação 4: 

 

Equação 4 

Onde: 

Mi é o valor da constante de Hoek-Brown da rocha intacta; 

GSI é o indice de resistência geológica e; 

D é fator de distúrbio do maciço rochoso 

MARINHOS & HOEK (2005), recomendam que os valores da resistência à compressão 

uniaxial e da constante de Hoek-Brown (mi) sejam determinadas em ensaios de 

laboratório, porém podem ser estimados a partir de banco de dados de resultados de 

ensaios em vários litotipos, como o da ISRM. O valor de “mi” é significativamente menor 

que os valores de GSI e σc. 

RMR = 9. ln.Q + 44 Equação 2 
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O fator “D” interpreta as pertubações do maciço através de desmonte a fogo, sismos 

locais, relaxamento das tensões, escavações entre outros. Pode-se assumir valores entre 

zero (não pertubados) e um (pertubados) (Figura 16). 

 
Figura 16 - Comparação entre um talude com maciço sem perturbação (D=0) e com perturbação 

(D=1). Fonte: MAIA, 2007 

O parâmentro GSI relaciona as propriedades dos elementos de rocha intacta com o maciço 

rochoso como um todo e desde sua apresentação por HOEK (1994) passou por adaptações 

(HOEK et al. 1995; HOEK & BROWN 1997; HOEK et al. 1998; MARINHOS & HOEK 

2000 e MARINHOS & HOEK 2001) que possibilitaram a aplicação em maciços 

heterogêneos e fraturados (Figura 17 e 18). 

O uso do GSI não é recomendado nos seguintes casos: em maciços rochosos altamentes 

resistentes com poucas descontinuidades espaçadas de grandes magnitudes, ou que 

detenham comportamento mecânico anisotrópico; e quando o maciço for pobre e muito 

pobre e extremamente cisalhado (GSI<35) (MARINHOS & HOEK, 2005). 

O sistema GSI pode ser correlacionado com o RMR de Bieniawski atraves da Equação 5: 

 Equação 5 GSI = RMR – 5 
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Figura 17 - Ábaco para estimativas do valor do GSI (MARINHOS & HOEK 2005) para maciços 

homogêneos, traduzido por Maia 2007. Fonte: MAIA, 2007 
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Figura 18 - Ábaco para estimativas do valor do GSI (MARINHOS & HOEK 2005) para maciços 

heterogêneos, traduzido por Maia 2007. Fonte: MAIA, 2007 

 

Cada ábaco tem um uso adequado e depende de uma avaliação visual cuidadosa sobre as 

estruturas geológicas do maciço rochoso a ser analisado. Ainda segundo MAIA (2007), 

o GSI não é um substitutivo dos sistemas RMR e ao Q-Barton, mas um suporte de auxilio 

para o desenvolvimento em soluções analíticas ou numéricas da previsão do 

comportamento das escavações. 

3.6. ESTABILIDADE EM MACIÇOS ROCHOSOS  

Os prineiros métodos de analise de estabilidade buscavam prever a possibildiade de 

rupturas pelo estudo das forças que atuam ao longo de uma superficie potencial de 

ruptura, onde a relação entre os esforços resistente e atuantes tem que ser maior que um. 

Contudo, a evolução da tecnologia da indústria da mineração fez surgir a necessidade de 

se estudar o comportamento de taludes cada vez mais altos. Deste modo foram 

desenvolvidos métodos de análise de estabilidade com base nos princípios de tensão e 

deformação através de métodos numéricos. Vários métodos numéricos foram 

desenvolvidos para tipos de rupturas diferentes, dos quais podem-se citar como os 

métodos mais usados: Fllenius, Bishop, Janbu Simplificado, Janbu Generalizado, 

Spencer, GLE e Sarma. (ASSIS, 2012). 
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3.6.1. MECANISMOS DE RUPTURA POR ANÁLISE CINEMÁTICA 

Nos maciços rochosos, os mecanismos de ruptura são controlados por certas 

descontinuidades. SÁ (2009) diz que a o modo de ruptura é definido pela descrição dos 

aspectos e/ou das formas geométricas no evento em relação a face do talude. Somente em 

maciços de rochas brandas e muito fraturadas ocorrem rupturas circulares, como em 

solos. Assim, para macoços rochosos, os modos de rupturas são: Planar (de blocos 

simples ou multiplos); Cunha; de Pé; Flambagem e Tombamento de Blocos (Flexural ou 

Direto). 

Em todos os mecanimos de ruptura, a presença de água nos planos de descontinuidades 

afeta muito a estabildiade, diminuindo a resistência do material, diminindo assim o ângulo 

de atrito (FIORI & CARMIGNANI, 2011). 

RUPTURA PLANAR 

Segundo FIORI & CARMIGNANI (2011), rupturas planares envolvem deslocamentos 

de massas ao longo de um ou mais planos paralelos em direção da face livre do vão. 

Quando a estrutura intercepta a face, tendo um ângulo de mergulho superior ao ângulo de 

atrito da descontinuidade e a um ângulo menor que a inclinação da face livre do cone de 

ruptura. Deve haver uma plano de descontinuidade perpendicular a face do talude com 

resistencia desprezível formando um bloco distinto para o escorregamento (Figura 19) 

(ASSIS, 2012). 

 
Figura 19 - Geometria de ruptura planar (modificado - Hoek & Bray, 1981). Fonte ASSIS, 2012. 
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RUPTURA EM CUNHA 

A ruptura em cunha envolve deslocamentos translacionais ao longo de dois planos que se 

interceptam. Quando a linha de interseção está em direção a face livre e a um ângulo 

superior ao ângulo de atrito do maciço do cone de ruptura (Figura 20) (FIORI & 

CARMIGNANI, 2011).  

 
Figura 20 - Geometria de ruptura em cunha (modificado - Hoek & Bray, 1981). Fonte ASSIS, 2012. 

RUPTURA DE PÉ 

Na análise de ruptura de pé, ou biplanar, ou de coluna em cunha, é considerada uma 

coluna de rocha potencialmente instável que desliza sobre duas descontinuidades, a 

primeira paralela à face do talude e a segunda formado um ângulo variável com a face 

(Figura 21). Duas outras descontinuidades, assumidas sem nenhuma resistência ao 

cisalhamento, desconfinam o bloco lateralmente.  

b

H
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e
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c o l u n a

 
Figura 21 - Geometria do bloco para a análise de ruptura de pé (modificado - Durand, 1995). 

Fonte: ASSIS, 2012 
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Onde: 

H = Altura de face do vão livre 

lc = Comprimento da coluna 

lw = Comprimento da cunha 

L = Comprimento do conjunto (lc + lw) 

b = Base ou largura do conjunto 

e = Espessura da coluna 

 = Mergulho do talude 

w = Mergulho da cunha 

 

FLAMBAGEM 

Quando um talude é formado por descontinuidades cujo vetor mergulho é muito próximo 

do seu próprio vetor mergulho, é possível haver ruptura por flambagem principalmente 

em taludes de grande altura. Em outras palavras, as camadas delimitadas pelas 

descontinuidades trabalham como colunas que podem flambar devido ao seu peso próprio 

ou ao aumento de carregamento sobre a crista do talude (Figura 22). 

 
Figura 22 - Geometria do bloco para a análise de ruptura por flambagem (modificado - Durand, 

1995). Fonte: ASSIS, 2012 

 

Onde: 

H = Altura de face do vão livre 

lf = Comprimento da coluna 

ll = Comprimento da cunha 

L = Comprimento do conjunto (lc + lw) 

b = Base ou largura do conjunto 

e = Espessura da coluna 

 = Mergulho do talude 
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TOMBAMENTO FLEXURAL 

O tombamento de blocos é o oposto a ruptura plana, não envolve mecanismos de 

deslocamentos de massa e sim a de blocos individuais ou conjuto de blocos, ortogonais, 

que roatcionam sobre o próprio eixo sobre o vão livre (Figura 23). Apresentam um ou 

mais planos, subparalelos a paralelos, em direção contrária a face livre (HOEK & BRAY, 

1977 e FIORI & CARMIGNANI, 2011). 

 
Figura 23 - Geometria do mecanismo de ruptura por tombamento (modificado - Hoek & Bray, 

1981). Fonte: AMINI et al. (2012). 

TOMBAMENTO DIRETO 

O tombamento direto, em ambientes subterrâneos, diferentemente do tombamento 

flexural, tem dois planos de descontinuidades paralelos, com mergulho verticalizado, em 

direção a face de vão livre. Quando interceptados por uma terceira descontinuidade de 

planos horizontalizados, eles atuam como planos de libertação (ou planos de correr) para 

os blocos (Figura 24). 

 
Figura 24 - Geometria do mecanismo de ruptura por tombamento direto. Fonte: autor 
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3.7.  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

3.7.1. GEOLOGIA REGIONAL E ESTRATIGRAFICA 

O Quadrilátero Ferrífero recebe este nome, pois segundo Dorr (1969), geólogo da USGS 

(Serviço Geológico Americano) contratado a partir de convênio firmado entre os 

governos dos Estados Unidos e do Brasil (DNPM/USGS), em seus estudos por Minas 

Gerais, os vastos depósitos ferruginosos estavam limitados aos municípios de: Itabira ao 

norte; Congonhas ao sul; Itaúna a oeste e a Mariana a leste. Além da configuração de uma 

estrutura muito complexa de cadeia dobrada, cujas camadas de quartzitos e itabiritos 

desenharam um sistema quadrado de cristas, cuja morfogênese realçou uma posição 

topográfica dominante com relação às depressões alveolares, abertas nos granitos, 

gnaisses e xistos, entre outras rochas. 

Nos primeiros estudos realizados pela USGS, entre 1946 e 1969, Dorr et al. (1957) e Dorr 

(1969) dividiram litoestratigraficamente o Quadrilátero Ferrífero nas séries Rio das 

Velhas, Minas e Itacolomi com o foco na Serie Minas, devido os grandes depósitos de 

minério de ferro. 

Em 1998, Alkmim e Marshak dividem o QF basicamente em quatro grandes unidades 

litoestratigráficas: Complexos Metamórficos Arqueanos, por rochas; Supergrupo Rio das 

Velhas; Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi. 

Com o avanço da tecnologia SIG (Sistema de Informação Geográfica), através de 

plataformas gráficas; imagiamento de satélite não militar; navegação satelital e outras 

tecnologias, cada vez mais acessíveis, houve a necessidade de um novo projeto que 

pudesse unificar todas as informações e então em 2004 foi iniciado, pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), o Projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero – 

Integração e Correção Cartográfica em SIG, financiado pelo setor mineral de ferro e ouro 

além da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG). 

Como resultado do projeto da CODEMIG, a estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero foi 

dividida em quatro grandes unidades litoestratigraficas: Embasamento com Complexos 

Granito-Gnáissicos Arqueanos; Sequencia Vulcanossedimentar Arqueana; Sequência de 

Cobertura Sedimentares e Vulcanossedimentares Proterozóicas e Coberturas 

Sedimentares Recentes (Figura 25). 
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Figura 25 - Coluna estratigráfica do QF. Fonte: Alkmim e Marshak (1998). 

Embasamento - Complexos Granitos-Gnáissicos Arqueanos 

Os complexos metamórficos no QF são compostos por migmatitos e gnaisses de 

composição tonalítica, granodiorítica e granítica de idade mesoarqueana. Também são 

observados corpos intrusivos de composição granítica de dimensões variadas (NOCE, 

2000) nas bordas do QF e no seu interior. Comumente são identificados por 

denominações locais de acordo com os diversos autores, exemplo: Complexo Belo 

Horizonte, Complexo Cocais e Complexo João Monlevade.  

Estes complexos mesoarquianos, segundo NOCE (2000) e Bizzi et al. (2001), tem 

variação em 2.03 Ga e 2,97 Ga. 
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Supergrupo Rio das Velhas – Sequência Vulcanossedimentar Arqueana 

O Supergrupo Rio das Velhas é composto da base ao topo pelos grupos Nova Lima e 

Maquiné (Dorr, 1957) e é constituído por: xisto-verde metassedimentar (clorita xistos, 

sericita xistos) e metavulcanico e filitos com intercalações de quartzito, dolomito, talco-

xisto e formação ferrífera (Grupo Nova Lima), quartzitos, metapelitos e 

metaconglomerados (Grupo Maquiné) 

O Supergrupo Rio das Velhas é caracterizado pelas diversas mineralizações de ouro em 

zonas de cisalhamento, principalmente no contato com o Supergrupo Minas. 

Supergrupo Minas – Sequência Metassedimentar Proterozóica 

O Supergrupo Minas proposto por Baltazar (2005) eleva a Formação Sabará, 

originalmente proposto por Dorr (1969), a Grupo Sabará que como unidade superior do 

Grupo Piracicaba e divide o Grupo Tamanduá que ocorre nas serras das Cambotas, do 

Tamanduá e do Caraça, e posicionado na base da “Série Minas” por Dorr (1969), tem 

seus quartzitos incluídos em parte no Grupo Caraça do Supergrupo Minas e em parte 

incluídos no Supergrupo Espinhaço. Os quartzitos da serra do Ouro Branco 

tentativamente correlacionadas com o Grupo Tamanduá por Dorr foi incluída no Grupo 

Itacolomi (Alkmim, 1985). 

O Grupo Tamanduá foi definido originalmente nas serras do Tamanduá e das Cambotas 

(Simmons & Maxwell 1961), com quartzitos finos a médios com camadas de 

conglomerados com seixos de formação ferrífera (Fm. Cambotas), aflorando também nas 

serras do Caraça e Ouro Branco. Compreende quartzitos, xistos quartzosos e argilosos e 

itabiritos filítico e dolomítico, estratigraficamente entre os grupos Maquiné (Supergrupo 

Rio das Velhas) e Caraça (Supergrupo Minas). 

Grupo Caraça 

O Grupo Caraça, composto por quartzito está indiviso em algumas regiões como na serra 

do Caraça, em Mariana, em Itabira e João Monlevade. Nas demais áreas, devido à 

dificuldade de correlação com as outras áreas, o grupo é dividido em Formação Moeda 

com quartzitos, conglomerados e filítos quatzosos e a Formação Batatal com filítos, 

metacherts e lentes de formação ferrífera. 
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Grupo Itabira 

O Grupo Itabira compreende duas formações: a Formação Cauê na base e a Formação 

Gandarela no Topo. O contato da do Grupo Caraça com a Formação Cauê é gradacional 

variando de centímetros a metros, compreende de rochas como Itabiritos, Itabiritos 

Dolomíoticos, itabirito anfibolítico e pequenas lentes de xistos, filitos e margas. Sucede 

gradacionalmente a Formação Gandarela que consiste, essencialmente, de margas, filito 

dolomítico, dolomitos puros a ferruginosos e filito. 

Grupo Piracicaba 

O Grupo Piracicaba é constituído por quatro formações: Fm. Cercadinho, Fm. Fecho do 

Funil, Fm. Taboões e Fm. Barreiro. A Fm. Cercadinho é composta de quartzitos, 

quartzitos ferruginosos, filitos ferruginosos, filitos prateados, filitos dolomíticos e 

dolomitos e estão localizados na porção do QF nos sinclinais Dom Bosco e Ouro Preto. 

A Fm. Fecho do Funil é constituída por filitos dolomíticos, filitos e dolomitos impuros. 

A Fm. Taboões consiste, essencialmente, de ortoquartzitos finos e equigranulares e estão 

localizados ao longo da serra do Curral e no sinclinal Moeda. A Fm. Barreiro é composta, 

predominantemente, de filitos e filitos grafitosos e assim como a Fm. Taboões a Fm. 

Barreiro ocorre ao longo da serra do Cural, no sinclinal Moeda e ainda ocorre no extremo 

sudeste do QF no município de Mariana. Seu contato de topo com o Grupo Sabará é 

gradacional em algumas áreas, enquanto em outras é marcada pela discordância de 

erosão. 

Grupo Sabará 

O Grupo Sabará é a unidade de topo do Supergrupo Minas e praticamente aflora em todo 

QF sobre as quatros formações do grupo Piracicaba O contato inferior é, em geral, 

estruturalmente concordante, sendo observado, localmente, contatos abruptos e 

transicionais. Na concepção de Dorr (1969) isto implica que não ocorreu nenhuma 

orogênese no intervalo de tempo representado pelos Grupos Piracicaba e Sabará. O grupo 

é constituído por rochas de clorita-biotita-xistos, matagrauvacas, quartzitos, quartzitos-

feldspaticos, formações ferríferas, itabiritos e metaconglomerados com matacões e seixos 

de dolomitos. 
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Grupo Itacolomi 

O Grupo Itacolomi possui sedimentos oriundos da erosão de quartizitos e metarenitos, 

das cadeias de montanhas geradas pela orogenia Transamazônica e Brasiliana, que teriam 

origem das rochas dos complexos Granitos-Gnáissicos e dos supergrupos Rio das Velhas 

e supergrupo Minas através de sedimentação de depósitos continental de leque aluvial 

(BRAGANTE-FILHO, 2014). 

Supergrupo Espinhaço - Sequência Metassedimentar Proterozóica 

Rochas do Supergrupo Espinhaço são pertencentes à Formação Cambotas, que inclui os 

quartzitos das serras das Cambotas e Tamanduá, originalmente pertencentes ao Grupo 

Tamanduá (Simmons & Maxwell 1961; Dorr 1969; Maxwell 1972). São atribuídos ao 

Supergrupo Espinhaço segundo proposta de Crocco-Rodrigues et al. (1992) e Freitas et 

al. (1992). 

Depósitos Sedimentares Terciários 

Sedimentos cenozóicos são comuns na região do QF, preenchendo bacias tectonicamente 

controladas, de ampla distribuição geográfica. Estão representados desde o Paleógeno até 

os sedimentos neogênicos mais atuais. São representados por depósitos aluvionares de 

areia, argila e cascalho ao longo dos rios principais e distribuídos por toda a área do QF. 

Depósitos coluviais estão cartografados principalmente nas porções leste e nordeste; 

coberturas lateríticas mais expressivas estão mapeadas no extremo sul-sudoeste do QF 

(BALTAZAR, 2005). 

3.7.2.  ESPELEOLOGIA 

Até o momento 15.899 cavidades foram prospectadas e registradas no Cadastro Nacional 

de Informações Espeleológicas (CANIE) (Fonte: CECAV 27/09/2016) e estão 

distribuídas nas cinco regiões do país (Figura 26). Aproximadamente 15% destas 

cavidades estão em formação ferrífera e apesar das principais jazidas de ferro do Brasil 

estarem distribuídas em seis estados (Minas Gerais, Pará, Mato Grosso, Bahia, Rio 

Grande do Norte e Amapá) (Figura 27) este quantitativo de cavidades identificadas está 

praticamente em dois (Minas Gerais e Pará). 
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Figura 26 - Mapa do Inventário Espeleológico Brasileiro, base de dados CECAV 27/09/16. 

Elaborado pelo Autor 

 

 
Figura 27 – Mapa da distribuição das principais jazidas de ferro e nos biomas brasileiro. Fonte: 

CASTRO & MACHADO 2015. 
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Esta disparidade de concentração em cavidades ferruginosas nos estados de Minas Gerais 

e Pará não quer dizer que nas outras regiões de jazida de ferro não tem a ocorrência de 

cavidades, e sim, que desde a publicação do Decreto Federal 6.640/08 as empresas de 

consultoria têm realizados diversos estudos para licenciamento ambiental em especial 

nestes estados. 

Para atender a nova legislação, OLIVEIRA et al. (2011) delimitaram o Quadrilátero 

Ferrífero e parte da Serra da Conceição (Itabira) como Unidade Espeleológica (UE) QF-

Conceição, sendo esta uma área homogênea fisiograficamente, geralmente associada a 

rochas solúveis, que podem congregar diversas formas de relevo. Esta UE foi dividida 

em dez grupos, denominados Unidades Geomorfológicas (UG), que apresentam 

continuidade espacial, podendo abranger feições como serras, morro ou sistemas cárstico 

desde que abranja as cavidades (BRASIL, 2009). 

O termo Unidade Espeleológica (UE), derivou do antigo termo - Província Espeleológica 

- proposto por KARMANN & SÁNCHEZ (1979), região pertencente à mesma formação 

geológica com ocorrência de rochas carbonáticas suscetíveis ás ações cársticas. Outra 

derivação da proposta KARMANN & SÁNCHEZ (1979), foi chamar de distritos 

espeleológicos as Unidades Geomorfológicas definidas pela instrução normativa nº02/09 

(CALUX & CASSIMIRO, 2015). 

Na Unidade Espeleológica Quadrilátero Ferrífero – Conceição estão cadastradas 1.272 

cavidades (Figura 28), a maioria delas está hospedada em rochas da Fm. Cauê (itabiritos 

silicoso e hematitítos) distribuídas em todo o quadrilátero. Em menor proporção, também 

foram identificadas cavidades na Fm. Gandarela (itabiritos dolomíticos), no Grupo 

Moeda (quartzitos e conglomerados), no Grupo Piracicaba (filítos) e em depósitos 

cenozoico (canga e depósito tálus). 

As delimitações propostas pelos autores foram elaboradas a partir de critérios litológicos, 

fisiográficos e em sua continuidade espacial. Para os critérios litológicos e fisiográficos 

foram utilizadas as rochas do Supergrupo Minas, principalmente as das Fm. Moeda, Cauê 

e Gandarela e como critério de descontinuidade foram utilizadas a rede hidrográfica e a 

presença de planícies de inundações. Assim, as dez unidades geomorfológicas foram 

denominadas: Serra da Serpentina; Itabira; João Monlevade; Serra da Piedade; 

Quadrilátero Oeste; Serra Azul; Morrarias de Dom Bosco; Serra do Gandarela; Serra de 

Ouro Preto – Antônio Pereira e Escarpa Oriental do Caraça (Figura 29). 
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Figura 28 – Mapa da Unidade Espeleológica Quadrilátero Ferrífero – Conceição, com a localização das cavidades e a geologia ao fundo (simplificado de Door, 1969). Destaque 

(estrela) para as duas maiores cavidades em quartzito, mapeadas no QF, fonte: Oliveira et al. 2011. 
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Figura 29 – Localização das Unidades Geomorfológicas na Unidade Espeleológica Quadrilátero 

Ferrífero – Conceição, fonte: Oliveira et al. 2011. 

UG Serra da Serpentina 

Localizada no extremo norte da UE Quadrilátero Ferrífero – Conceição entre as cidades 

de Santo Antônio do Rio Abaixo e Conceição do Mato Dentro, com elevações em 900m 

e 1.175m é delimitada pelas planícies dos rios Peixe e Santo Antônio. Dentre as dez UG 

está unidade é que tem a maior controvérsia pois muitos pesquisadores entendem que ela 

deveria fazer parte da Unidade Espeleológica Serra do Espinhaço. 
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UG Itabira 

Localizada na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero na cidade homônima, com 

elevação de 1.100m é delimitada pelas planícies dos rios Ribeirão Jirau, Tanque, Santa 

Barbara. 

UG João Monlevade 

Localizada na porção nordeste do QF, porem ao sul da UG Itabira entre as cidades de 

Santa Barbara, Rio Piracicaba e João Monlevade, com elevações entre 1.000m e 1.300m, 

delimitada pelas planícies dos rios Piracicaba e Santa Barbara. 

UG Serra da Piedade 

Localizada na porção norte-nordeste do QF, na região metropolitana de Belo Horizonte 

entre as cidades de Sabará e Caeté, com elevações entre 1.200m e 1.700m, delimitadas 

pelas planícies do rio das Velhas. 

UG Serra do Curral-Moeda 

Localizada na borda oeste do QF entre as cidades de Belo Horizonte, Jeceaba e 

Congonhas do Campo, trata-se de uma UG com continuidades espaciais peculiares, pois 

a presenta uma inflexão em algumas serras como Curral, Moeda e Itabirito, suas 

delimitações são: pelas planícies dos rio Paraopeba e das Velhas. 

UG Serra Azul 

Localizada a Oeste do QF, na região metropolitana de Belo Horizonte no município de 

Itatiaiuçu, corresponde ao segmento da Serra do Curral pertencente a UG Quadrilátero 

Oeste separada apenas pela planície do rio Paraopeba, possui elevações entre 800m e 

1.200m. 

UG Morrarias de Dom Bosco 

Localizada na porção sul do QF na cidade de Miguel Burnier, com elevação superior a 

1.200m é delimitada pelas planícies dos rios das Velhas, Maranhão e Paraopeba. 

UG Serra do Gandarela 

Localizada na porção central a nordeste do QF, leva este nome devido à estrutura 

geológica de mesmo nome o Sinclinal Gandarela, entre as cidades de Rio à Cima e São 

Gonçalo do Rio Abaixo, onde a cavidade, BRU_0005 está inserida, com elevações entre 
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1.000m e 1.600m é delimitada pelas planícies dos rios das Velhas e Santa Barbara.  

UG Serra de Ouro Preto  

Localizada na porção sul e sudeste do QF entre os municípios de Itabirito, Ouro Preto e 

Mariana, é delimitada pelas planícies dos rios das Velhas e Piracicaba. 

UG Escarpa Oriental do Caraça 

Localizada na porção sul e sudeste do QF, leva este nome devido a serra onde está 

localizada e fica entre os municípios de Ouro Preto, Catas Altas e Santa Barbara, de 

elevações entre 800m e 1.400m, é delimitada pelas planícies dos rios do Norte, Carmo, 

Velhas e Piracicaba. 

3.7.3.  GEOLOGIA LOCAL 

A região da mina de Brucutu, onde se encontra a cavidade BRU_0005, objeto desta 

dissertação, está localizada na Serra do Machado, entre o distrito de Cocais pertencente 

ao município de Barão de Cocais e o município de São Gonçalo do Rio Abaixo, região 

leste do QF, na porção nordeste do Sinclinal Gandarela. Encontra-se no domínio 

geológico do supergrupo Minas, mas apresentam em menores proporções os Supergrupos 

Rio das Velhas e Espinhaço, além do Complexo Granitos-Gnaisses Arqueanos e rochas 

intrusivas. 

As rochas pertencentes à Formação Cambotas (Supergrupo Espinhaço/Grupo 

Conselheiro Mata) são compostas por quartzito e quartzito sericítico, que ocorrem em 

uma estreita faixa a Norte da Serra do Machado, sotoposta do Grupo Nova Lima 

(Supergrupo Rio das Velhas). Xistos e quartzo-mica xistos, quartzitos e filítos que 

compõem a Grupo Nova Lima ocorrem também em uma estreita faixa entre as rochas da 

Formação Cambotas e a Formação Cauê. Ainda ao norte da serra, rochas que compõem 

o Complexo Belo Horizonte ocorrem ocupando em uma extensa área, esta unidade é 

composta por gnaisse-granítico, granito, biotita gnaisse, biotita-hornblenda gnaisse, 

migmatito e pegmatito conhecido como Gnaisse Cocais. Além disso, em uma pequena 

área na extremidade leste ocorre, ainda, o gnaisse Santa Bárbara e o granito Peti, que são 

rochas pós-Minas, o contato com a Formação Cambotas se dá por falha de empurrão. 

Na porção Sul da Serra do Machado ocorrem rochas pertencentes aos Grupos Itabira e 

Caraça, constituídos por filitos e itabiritos dolomíticos da Formação Gandarela; itabiritos 
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(compactos e friáveis) e hematitas compactas da Formação Cauê; filitos da Formação 

Batatal e por quartzitos da Formação Moeda. Xistos pertencentes ao Grupo Nova Lima, 

em geral, em avançado estado de alteração intempéricas. 

Diques, stocks e sills de gabros e gabros pórfiro ocorrem tanto a norte quanto a sul, porem 

são mais evidentes na área da cava. 

As figuras Figura 30 e Figura 31 demostram de forma simplificada as formações 

geológicas, com os principais litotipos e as principais falhas da região da mina de Brucutu. 



70 

 

 
Figura 30 – Mapa geológico, com os principais litotipos identificados e a localização da cavidade BRU_0005, fonte autor. 
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Figura 31 – Bloco diagrama da Mina de Brucutu mostrando as principais formações geológicas e falhas. Fonte: LUME (2012) 

BRU_0005 
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3.7.4.  GEOMORFOLOGIA LOCAL 

Segundo LUME (2012), as áreas inseridas no Sinclinal Gandarela têm o relevo 

intensamente dissecado, em sua maioria de vales em V profundos e sem a presença de 

terraços ou mesmo de aluvião. Porém na região da mina de Brucutu estes ambientes são 

completamente diferentes. A energia de drenagem é alta e predominante no processo de 

rejuvenescimento dos solos, com dissecamento da paisagem, inclusive com deslocamento 

de matacões. Este dissecamento só não é mais intenso em razão dos afloramentos 

rochosos. 

Em toda a área há um forte controle litoestrutural definindo a dissecação da paisagem que 

ocorre em quase sua totalidade no sentido E-W. Neste caso, a maioria dos vales apresenta-

se encaixado e profundo. 

Pode-se afirmar que na região predomina o relevo acidentado de ondulado a forte 

ondulado, com o predomínio do forte ondulado, embora haja também a presença de relevo 

plano a suave ondulado. O solo geralmente é raso, principalmente sobre a Fm. Cauê, com 

cobertura de canga lateríticas não passando de dez metros de espessura, condição onde se 

encontra a cavidade em estudo. 

As cotas máximas e mínimas na Serra do Machado são de 1.127 e 647 m, 

respectivamente, tendo assim um desnível total de 480 m. A maior parte da Mina de 

Brucutu encontra-se nas cotas mais elevadas, o que pode resultar em carreamento e 

acúmulo de sedimentos para as regiões mais baixas da paisagem. 

Em consulta no banco de dados do CANIE, das 555 cavidades inseridas na Unidade 

Geomorfológica Serra do Gandarela (Figura 32), 442 estão hospedadas na Fm. Cauê 

(itabirito silicoso e canga); 92 estão hospedadas na Fm. Gandarela (itabirito dolomíticos) 

e 21 estão hospedadas no Gr. Caraça (quartzito e conglomerado) (Figura 33). 

Em relação aos aspectos dimensionais, das 442 cavidades em litologia ferruginosa, 

somente 246 as cavidades têm a topografia realizada e 192 cavidades só foram 

cadastradas. Das 246 cavidades, em relação a projeção horizontal a maior cavidade tem 

345 metros, a menor cavidade tem 3,91 metros, e a média está em 22,07 metros. 

Em 13/10/2014, foi criado do Parque Nacional (PARNA) Serra do Gandarela, e um dos 

aspectos que favoreceu sua criação foi a existência de 250 cavidades identificadas até a 
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presente data. A região tem altíssimo potencial espeleológico e a prospecção das 

cavidades não foi realizada em toda a área do parque. 

 
Figura 32 – Mapa das ocorrências das cavidades (vermelho) na Unidade Geomorfológica Serra do 

Gandarela (azul), dados CEACV (27/09/16), elaborado pelo Autor. 

 

 

 

Figura 33 – Quantitativo das cavidades da Unidade Geomorfológica Serra do Gandarela, dividida 

por tipos de rochas, elaborado pelo Autor. 
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3.8. DISTRIBUIÇÃO DAS CLASSES DE MACIÇO ROCHOSO EM BRUCUTU 

Os dados apresentados a seguir foram elaborados pela empresa GEOESTRUTURAL 

Consultaria e Projeto (2008, 2016) para o modelo geomecânico da Mina de Brucutu, com 

base na classificação RMR (BIENIAWSKI, 1981). 

Maciço de Quartzito (QTZ) 

Os quartzitos, presentes na mina, são da classe II e caraterizados por serem poucos 

alterados (W2), com consistência muito alta (C6) e de mediamente fraturado a pouco 

fraturado (F2/F3). Há alteração mineralógica de cores pouco esmaecidas e perda de brilho 

(W2), as juntas são fechadas (A1) e rugosas (R) e levemente alterada (LA). 

Maciço de Quartzo-Muscovita Xisto (QMX) 

Este maciço apresenta uma grande variação de classes, deste a rocha compacta e sã em 

sua base até os solos estruturados totalmente alterados. 

QMX Classe II – Caraterizado por rochas compacta (W2), mediamente resistente (C3) e 

poucos fraturadas (F2). As juntas possuem paredes lisas (L), levemente alteradas (LA), 

fechadas (A1) e sem preenchimento (N). 

QMX classe III e IV - Constituem-se de rochas compactas (W2), mediamente resistentes 

(C3) a resistentes (C4) e muito fraturadas (F4) (classe IV) a mediamente fraturada (F3) 

(Classe III). As juntas são lisas (L), moderadamente alteradas (MA), abertas (1-5mm) 

(A4) e preenchidas normalmente por argilo-minerais. 

QMX Classe V - Apresenta alteração muito acentuada (W4), porém a competência do 

material é de rocha branda fragmentada (C2). As juntas possuem paredes decompostas 

(D), lisa (L), abertas > 5mm (5) e preenchidas por material decomposto. 

O QMX classe VI – Apresenta-se extremamente descolorido (W6), com minerais 

resistentes quebrados e outros transformados em argilo-minerais (C0). A foliação 

apresenta-se preservada, porém as juntas não são discerníveis. 

Maciços de Itabiritos (IB) 

Os itabiritos também apresentaram uma variação de classes deste a rocha pouco alterada 

em sua base até os solos estruturados totalmente alterados. Na mina há uma 

predominância dos maciços classe VI, uma vez que depósitos supergênicos são formados 
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pela decomposição do maciço, lixiviando a sílica e enriquecendo-o em ferro. 

IB Classe III e IV- Representam maciços compactos (W2), resistentes (C4) a muito 

resistentes (C5), são muito fraturado (F4) (classe IV) a mediamente fraturado (F3) (Classe 

III). As juntas são rugosas (R), moderamente alteradas (MA), abertas (1-5mm) (A4) e 

preenchidas normalmente por óxidos e hidróxidos de ferro.  

IB Classe V - São caracterizados por rochas com resistência branda (C2), extremamente 

fraturada (F5). As juntas possuem paredes decompostas (D), levemente rugosas (LR), são 

abertas > 5 mm (A5), com preenchimento macio (friável) > 5 mm (M5).  

IB (IF) Classe VI - Constituem materiais friáveis (F5), apresentam bandamento 

composicional preservado, porém com juntas e xistosidade pouco discerníveis (W6).  

Maciços de Itabiritos Manganesíferos e Aluminosos (IMN e IAL) 

Estes maciços apresentam-se completamente alterados (W6) para solo estruturado, 

decompostos, argilosos e com bandamento composicional preservado, porem com as 

juntas e xistosidade pouco discerníveis (Classe VI). 

Maciços de Metabásica (MB) 

As rochas metabásicas ocorrem na forma de sills e diques, são as rochas intrusivas se 

apresentam alteradas em superfície e em profundidade aparecem na forma compacta e 

são divisíveis em três classes: 

MB Classe II - Constitui-se de rocha fresca (W1), muito resistente (C5), o maciço 

apresenta-se pouco fraturado (F2) com juntas seladas (A1), sem preenchimento (N). 

MB Classe IV - Constitui-se de rocha mediamente alterada (W3) de resistência branda 

(C2). O maciço é mediamente fraturado (F3) com juntas decompostas (D), lisas (L), 

abertas 1-5mm (A4), preenchidas por material argiloso. 

MB Classe VI - Constituída por solo estruturado (W6), vermelho, argiloso, de textura 

mosqueada. A foliação ficou preservada, mas as juntas são pouco discerníveis. As soleiras 

apresentam bordas espelhadas no contato com os itabiritos, enquanto que no núcleo 

predomina solo rijo. 
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Canga 

As cangas são divididas em dois tipos: canga terrígena, quando esta está sobreposta as 

rochas encaixantes, não coesa (C0), esfarelando com a mão, com pouquíssimo clastos, 

sendo considerada como estéril e a canga de minério, quando estão sotopostas na 

formação ferrífera, com pouco transporte em sua formação, sendo considerada como 

minério entrando no blend da usina. 

CG Classe IV – Constituídas por materiais muitos alteradas (W5), com matriz de cimento 

limonítico e goehtitico e clastos de hematita e itabiritos de tamanhos variados e angulosos 

dão muita resistência (C6), as poucas fraturas são por alivio de tensão (F3). 

CG classe VI – Constituídas por solo estruturado (W6) pobres em ferro.  
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CAPTULO 4 - CAVIDADE BRU_0005 – RESULTADO DOS ESTUDOS 

REALIZADOS 

4.1.  LOCALIZAÇÃO 

A Mina de Brucutu, onde está inserida a cavidade BRU_0005, objeto desta dissertação, 

localiza-se no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo - MG, aproximadamente a 120 

km de Belo Horizonte. O acesso, partindo de Belo Horizonte é feito pela BR-262/BR-381 

sentido Vitória. Após percorrer aproximadamente 75 km, toma-se a MG-436 à direita em 

direção a cidade de Barão de Cocais, percorrendo cerca de 20 km vira à esquerda pegando 

uma estrada vicinal entre Barão de Cocais e São Gonçalo do Rio Abaixo (Figura 34). 

Na mina de Brucutu, o acesso até a cavidade é pela Usina de Beneficiamento (Figura 35). 

Do estacionamento de manutenção de obra e seguindo uma trilha sobre a mata de 

aproximadamente 75 metros chega-se à cavidade. A Tabela 25, a seguir, mostra a 

localização geográfica e os atributos espeleométricos da cavidade BRU_0005. 

Tabela 25 – Atributos espeleométricos e localização da cavidade (Datum SAD-69 - 23S). 

Cavidade UTM X UTM Y Cota PH Desnível Área Volume 

BRU_0005 667089 7802074 904m 103,06m 12,5m 503,7m2 594,3m3 
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Figura 34 - Mapa de localização regional da área de estudo. Elaborado por Lott 2016.
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Figura 35 - Localização da cavidade BRU_0005 em relação a Mina de Brucutu, fonte: Vale (2014). 

 

A cavidade está inserida em escarpa de meia encosta da serra e seu posicionamento é na 

baixa vertente, e perpendicular à inclinação da vertente. O eixo maior da cavidade tem 80 

metros de extensão na direção NW-SE (Figura 36). A declividade da cavidade acompanha 

sua posição no relevo em sub-horizontal (12º).  

 

 
Figura 36 – Perfil topográfico mostrando a vertente onde se situa a cavidade BRU_0005. Elaborado 

por Lott (2016).  
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4.2. MAPEAMENTO FOTOGRAFICO 

No mapeamento fotográfico, foram realizadas 19 visadas que melhor representavam a 

cavidade (Figura 37). As setas nas figuras indicam a direção da visada e os números 

indicam a foto representada. 

A cavidade tem a morfologia retilínea e foi dividida em sete regiões: entrada principal 

(foto 1), entrada secundária (foto 3), salão principal (foto 4), salão secundário (foto 18), 

parte central (fotos 12), conduto central (foto 8) e salão distal (foto 9). 

A figura 38, representa os aspectos das duas entradas e o cenário externo. Na foto 1 é 

apresentada a entrada principal que contem um pequeno abrigo, antes da passagem por 

um pequeno conduto de aproximadamente de 80cm de altura e 2m de comprimento até o 

salão principal. Na foto 3 a entrada secundária com aproximadamente 50cm, dá direto 

para o salão secundário. A foto 2, apresenta um detalhe da canga presente nas duas 

entradas. 

A figura 39, representa os aspectos do salão principal (foto 4) com piso recoberto por 

blocos de canga centímetricos à métricos, oriundo do teto e sedimentos arenosos oriundo 

dos itabiritos transportados do fundo da cavidade, provavelmente pelo fluxo hídrico em 

períodos chuvosos, assim como na parte central (foto 5). 

As figuras 40 e 41, representam os aspectos do conduto central e do salão distal, o conduto 

central é uma área de contato da canga para o itabirito com forte controle estrutural (foto 

8), com enriquecimento do itabirito e concentração de magnéticas porfirítica (foto 6 e 7), 

o salão distal é amplo com a maior altura de vão superior a 4 metros, é na maior parte em 

itabirito com uma pequena porção de canga (foto 11). Os itabiritos estão dobrados sobre 

um espelho de falha (foto 10) e cisalhados, demonstrando uma reologia rúptil-dúctil. 

As figuras 42 e 43, representa os aspectos do entre dos salões principal e secundário, onde 

o controle estrutural (foto 15) condicionou com quedas de blocos de canga (foto 160 e de 

itabiritos (foto 17). Pequenos coraloides no formato “popcorn” foram encontrados no 

contrato entre a canga e o itabirito (foto 18). 
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Figura 37 – Mapa de Registro Fotográfico dos pontos de observação da cavidade BRU_0005. Fonte: autor 
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Figura 38 - (1) Vista da entrada principal da cavidade; (2) Vista da estrutura da Canga na entrada 

cavidade e (3) Vista da entrada secundária da cavidade. Fotos: autor. 

 

 
Figura 39- (4) Vista do primeiro salão em relação ao eixo principal da cavidade; (5) Vista do 

conduto para o segundo salão, sedimentos de itabirito especularítico sobre o piso e (6) Magnetitas 

encrustado no quartzo. Fotos: Georgete Dutra e Robson Zampaulo. 
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Figura 40 - (7) Dobra isoclinal recumbente; (8) Transição do itabirito friável (IF) para o itabirito 

compacto (IC); (9) Dobra Isoclinal associada a zonas de cisalhamento (10) Dobra recumbente 

associada a zona de cisalhamento. Fotos: Georgete Dutra. 

 
Figura 41 - (11) Vista do salão distal em contato do itabirito com a canga; (12) Vista do conduto que 

liga o salão distal para o primeiro salão em direção a entrada da cavidade; (13) Vista do primeiro 

salão em canga, com fraturas no teto e (14) Vista para entrada principal. Fotos: Autor e Georgete 

Dutra. 
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Figura 42 - (15) Vista de duas famílias de fratura formando cunha no primeiro salão; (16) 

Tombamento de bloco do teto; (17) Itabirito muito alterado e muito fraturado (18) Coraloides 

milimétricos encristado no itabirito. Fotos: Georgete Dutra. 

 
Figura 43 - (19) Vista da saída secundaria e o contato entre a canga e o itabirito friável. Foto: autor. 
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4.3.  GEOESPELEOLOGIA 

A cavidade está associada a formação ferrífera da formação Cauê e se desenvolve no 

contato litológico entre canga, predominante na parede sudoeste e itabirito a nordeste, 

com morfologia retilínea. A canga é detrítica com clasto suportado de arcabouço (55%) 

disperso em matriz limonítica (45%). Os fragmentos são de milimétricos a métricos, 

angulosos e mal selecionados, compostos de itabirito e hematita, com quartzo em menor 

quantidade. O Itabirito apresenta estruturas de dobras isoclinais e exsoluções de quartzo 

na forma de veios com cristais de magnetita. Na porção distal da cavidade, o itabirito é 

friável e rico em especularita, com porções hidrotermais com enriquecimento de 

magnetitas centimétricas (Figura 44). Na porção central da cavidade é predominante o 

contato entre a canga e o itabirito compacto, porém muito fraturado com foliação 

subvertical SE/70°. 

Em seu interior foi observada condensação, gotejamento e percolação. As feições 

morfológicas mostram canalículos, pilares, pendentes, pontões estruturais e alvéolos 

(Figura 45). A inclinação do piso é direcionada para o exterior com desnível de 12,5m e 

12º de inclinação. Também foram observados depósitos de seixos, calhaus, matacões e 

cone de sedimentos terrígenos. Foram encontrados alguns coraloides, crosta branca e 

crosta de óxido-hidróxido. 

 
Figura 44 – (A) Canga detrítica com fragmentos de itabiritos e hematita; (B) Contato litológico do 

teto em canga detrítica e a parede em itabirito; (C) Salão com itabirito dobrado; (D) Cristais 

milimétricos de magnetitas. Fotos: Robson Zampaulo e Georgete Dutra. 
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Figura 45 – (A) Gotejamento sobre espeleotemas; (B) Percolação d´àgua no plano de fratura sobre 

o teto; (C) Acumulo d´àgua oriundo da percolação; (D) Coraloides. Fotos: Robson Zampaulo e 

Georgete Dutra. 

Sua gênese provável iniciou por dissolução e lixiviação do quartzo nos itabiritos através 

das estruturas como acamamento, fraturas, juntas e contatos litológicos, até a criação dos 

espaços vazios onde um pequeno piping carreou sedimentos para fora do maciço. Com 

sua evolução, somando a este processo de dissolução e lixiviação, desplacamentos e 

abatimentos por cunha nos planos de descontinuidade ajudaram seu processo evolutivo. 

Um terceiro agente, o biológico, vem sendo comprovado em recentes trabalhos 

desenvolvidos por Piló e Auler (2014), com a ação de bactérias que se alimentam do ferro 

e liberam gás carbônico, que dissolvido em água, produz o ácido carbônico que também 

auxilia na dissolução mineralógica. 

Devido ao magnetismo ao longo da faixa de enriquecimento do Itabirito, nos primeiros 

trabalhos realizados não foi percebido seu efeito nas bussolas e os mapas LUME (2011) 

e Ativo Ambiental (2014) tiveram a direção do eixo maior rotacionado na direção N-S. 

Apesar do magnetismo e o nível de detalhe de cada levantamento 2C (LUME) (Figura 

46) e 5D (ATIVO AMBIENTAL) (Figura 47), os cálculos espeleométricos não sofreram 

tanta influência e ficaram dentro do erro aceitável. Porem este erro levou a interpretações 

equivocadas nos contatos geológicos e de suas estruturas, que não foram percebidas na 

ocasião e só foram reinterpretadas de forma correta com o scaneamento a laser 3D. 
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Com o escaneamento e o georreferenciamento, além de posicionar a cavidade na direção 

correta em relação paisagem, foi possível interpolar a nuvem de pontos com a topografia 

primitiva e assim calcular a espessura da camada entre o teto da cavidade e a superfície 

do terreno. A cavidade tem a formação típica das cavidades ferruginosas, rasas em relação 

à superfície. A menor espessura de teto está no primeiro salão em canga com 2,08m do 

teto até a superfície e a maior espessura está no conduto do salão no final da cavidade 

uma espessura de 12,00m (Figura 48).
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Figura 46 - Mapa Topográfico 2C (BRCA) da cavidade BRU_0005. Fonte: LUME 2011. 
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Figura 47 – Mapa Topográfico 5D (BRCA) da cavidade BRU_0005. Fonte: Ativo Ambiental 2014. 
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Figura 48 – Mapa com o resultado do scanner 3D (morfologia correta e de distância do teto à superfície da cavidade. Fonte: COFFEY (2016) 
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4.4.  MAPEAMENTO ESTRUTURAL COM SUPORTE EM REALIDADE 

VIRTUAL 

O levantamento geoestrutural foi realizado primeiramente em campo, com a descrição e 

registros fotográficos de todas as estruturas relevantes. As medidas estruturais como: 

bandamento, fraturas, foliações, juntas, falhas e dobras foram levantadas em ambiente de 

Realidade Virtual (RV) 3D, que se fez necessário devido à forte influência do magnetismo 

na cavidade. 

4.4.1.  BANDAMENTOS (SB) 

O bandamento composicional Sb foi verificado basicamente nos itabiritos e consiste em 

estruturas penetrativas, persistentes e fechadas (Figura 49), sendo representado por níveis 

intercalados ricos em óxido de ferro e quartzo de espessuras milimétricas a decimétricas. 

As medidas de bandamento se concentram no extremo NW da cavidade e em parte do 

setor SE, estando orientados com trend NE-SW com caimento para SE apresentando 

médio estatístico em 145/51 (Figura 50). Na tabela 26 segue a listagem com as medidas 

de acamamento coletadas na cavidade.  

 
Figura 49 – (A) Aspecto ondulado do bandamento de itabirito em contato com a canga; (B) 

Bandamento passando de sub-horizontal para sub-vertical. Foto: Georgete Dutra. 
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Figura 50 – Estereograma dos polos do bandamento levantado no interior da cavidade. 

 

Tabela 256 – Listagem das atitudes de bandamento encontrados na cavidade BRU_0005. 

ESTRUTURA DIP 
DIP 

DIRECTION 

Bandamento 55 126 

Bandamento 79 137 

Bandamento 44 141 

Bandamento 30 144 

Bandamento 43 146 

Bandamento 57 157 

Bandamento 64 168 

Bandamento 62 155 

Bandamento 64 153 

Bandamento 36 154 

Bandamento 40 152 

Bandamento 44 133 

Bandamento 54 115 
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4.4.2. DOBRAS (SN) 

O bandamento composicional Sn se encontra dobrado no setor NW da cavidade em 

dobras isoclinais de dimensões decimétricas a métricas, com eixos orientados na direção 

SW-NE, paralelamente ao eixo dos condutos secundários da cavidade e estão associados 

a zonas de cisalhamento (SC). Representam estruturas parasíticas do Sinclinal Gandarela 

(Figura 51). O eixo de dobra é subparaledo ao eixo da cavidade de direção 60/150 (Figura 

52). Na tabela 27 segue a lista com as medidas de estrutura da dobra coletada na cavidade. 

 
Figura 51 – Dobra isoclinal associado a zonas de cisalhamento. Foto: Georgete Dutra. 

 

Figura 52 – Estereograma dos polos dos flancos e o plano axial Sn. 
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Tabela 267 – Listagem das atitudes da dobra encontradas na cavidade BRU_0005. 

ESTRUTURA DIP 
DIP 

DIRECTION 

Flanco da Dobra 60 160 

Flanco da Dobra 60 140 

Eixo da Dobra 60 150 

 

4.4.3.  SUPERFÍCIE DE CISALHAMENTO (SC) 

Os planos de cisalhamento (Sc) estão, em geral, paralelos ao bandamento do itabirito 

(Figura 53) e dispersos devido às inflexões formadas durante a deformação do regime 

dúctil-rúptil, do Sinclinal Gandarela. Na tabela 28 segue a lista com as medidas de 

cisalhamento coletada na cavidade. 

 

Figura 53 – Estereograma dos polos dos planos de cisalhamento. 

 

Tabela 278 - Listagem das atitudes de cisalhamento encontradas na cavidade BRU_0005. 

ESTRUTURA DIP 
DIP 

DIRECTION 

Cisalhamento 60 160 

Cisalhamento 60 140 

Cisalhamento 50 195 

Cisalhamento 55 185 

Cisalhamento 42 300 

Cisalhamento 50 200 

Cisalhamento 45 295 
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4.4.4.  PLANO DE FALHA (SN) 

O flanco invertido das dobras do bandamento Sb se mostram rompidos nas duas 

ocorrências citadas, com presença de espelho de falha e estrias na concetração de quartzo. 

Esses planos de falha apresentam trend SW-NE com vergência para NW e máximo 

estatístico em 143/60 (Figura 54). Na tabela 29 segue a lista com as medidas do plano de 

falha coletada na cavidade. 

 
Figura 54 - Distribuição das medidas dos planos de falha 

 

Tabela 289 – Listagem das atitudes da falha encontrada na cavidade BRU_0005. 

ESTRUTURA DIP 
DIP 

DIRECTION 

Falha 58 136 

Falha 63 143 

Falha 58 150 

 

4.4.5.  FRATURAS (FN) 

Ao longo de toda cavidade é possível distinguir três famílias principais de fraturas, todas 

com trends paralelos às direções principais de desenvolvimento da cavidade (Figura 55 e 

56). A primeira família (F1), com trend NW-SE, apresenta maior persistência, 

concordande com o maior eixo de desenvolvimento da cavidade, enquanto a segunda 

familia (F2), com trend E-W com menores persitencias, mas de maior frequencia em toda 
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cavidade e a terceira familia (F3), com trend ENE-WSW (tabela 30), apresenta menor 

persistência em até 1 metro de espaçamento. A maioria são abertas, rugosas e mediamente 

espaçadas. 

 
Figura 55 – (A) Família de fratura E-W paralelas interceptadas pelo plano de sedimentação da canga; 

(B) Fratura ENE-WSW em azul e fratura E-W em vermelho. Fotos: Georgete Dutra. 

 

 
Figura 56 – Diagrama roseta representando as direções das fraturas. 
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Tabela 30- Listagem das atitudes das fraturas encontradas na cavidade BRU_0005. 

ESTRUTURA DIP 
DIP 

DIRECTION   
ESTRUTURA DIP 

DIP 

DIRECTION 

Fratura 64 10   Fratura 37 147 

Fratura 40 18   Fratura 72 285 

Fratura 65 25   Fratura 52 159 

Fratura 79 31   Fratura 85 27 

Fratura 41 34   Fratura 67 37 

Fratura 43 39   Fratura 80 311 

Fratura 51 43   Fratura 75 351 

Fratura 64 68   Fratura 80 20 

Fratura 83 96   Fratura 85 30 

Fratura 25 129   Fratura 80 70 

Fratura 80 132   Fratura 90 225 

Fratura 64 159   Fratura 70 225 

Fratura 71 174   Fratura 60 230 

Fratura 67 181   Fratura 90 320 

Fratura 80 187   Fratura 0 300 

Fratura 82 354   Fratura 50 195 

Fratura 75 355   Fratura 60 195 

Fratura 56 286   Fratura 60 230 

Fratura 77 47   Fratura 75 170 

Fratura 66 13         

 

Com o escaneamento laser e o georreferenciamento, que posicionou a cavidade em 

orientação correta, foi possível fazer a interpretação geológica correta, quanto a seus 

contatos e a identificação dos tipos de descontinuidades e suas persistências e suas formas 

sendo possivel elaborar o mapa litoestrutural da cavidade BRU_0005 (Figura 57).



98 

 

 

Figura 57 – Mapa Litoestrutural da Cavidade BRU_0005, Fonte: autor.  
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4.5.  MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS PARAMETROS 

GEOMECÂNICOS DA CAVIDADE BRU_0005 

Na cavidade foram mapeados basicamente dois litotipos, os itabiritos (Grupo 

Itabira/Formação Cauê) encontrados na porção distal e na camara da entrada secundária; 

e as cangas químicas ou metalurgimante chamada de cânga de minério, pelo alto teror 

metálico dos clastos de itabirito rico e hematitito, encontradas no salão principal e no 

conduto até a porção distal da cavidade. 

Uma descrição sucinta de cada paramentro, identificação na cavidade e o mapa de 

distribuição destes parametros, para a classificação RMR de Bieniawski adaptada pela 

Vale (2007), conforme explicado no capítulo de metodologia, serão abortdados nos 

subitens a seguir. 

4.5.1.  GRAU DE ALTERAÇÃO (GA)  

Logo no início da cavidade, conforme o mapa de pontos fotográficos, os primeiros pontos 

de observação são em canga totalmente alterada (W5), com matriz em cimento limonítico 

(Figura 37 e Figura 38). O itabirito no final da cavidade é pouco alterado (W2) (Figura 

41) com leve descoloração na matriz da rocha. Ao longo das descontinuidades e do 

bandamento, a coloração da formação ferrífera é forte em tons cinza azulado. No final da 

cavidade há uma faixa de transição de intemperismo do itabirito pouco alterado até o 

contato com a canga totalmente alterada, faixa mediamente alterada (W2/W3), de cor 

avermelhada ao longo das descontinuidade (Figura 41). A entrada secundária é composta 

por uma pequena faixa de canga totalmente alterada (W5) e itabirito muito alterado com 

alguns minerais parcialmente decompostos em argilominerais e fraturas preenchdas (W4) 

(Figura 42)). Não foram identificadas na cavidades, afloramentos de rocha sã (W1) e solo 

redisual (W6). 

A Figura 58, apresenta o mapa com a distribuição dos pontos com os parâmetros e o 

zoneamento do grau de alteração da cavidade. 
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Figura 58 - Mapa de Grau de Alteração da cavidade BRU_005, Fonte: autor. 
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4.5.2. GRAU DE CONSISTENCIA (GC) 

A canga apesar de estar completamente alterada (W5), tem resistência e coesão 

extremamente alta (C6) devida à cimentação e matriz ferruginosa nos clastos de 

hematitito e itabirito, não podendo ser fragmentada manualmente ou por martelo. Apenas 

no contato da canga com o itabirito, no salão distal, a consistência se apresenta 

mediamente resistente (C4). 

O itabirito, apresenta a resistência em três formas diferentes. No salão da entrada 

secundária, tem o comportamento brando (C2), desplacando facilmente com a mão ao 

longo da foliação; no salão central, o itabirito tem um comportamento compacto e muito 

resistente impenetravel à lamina do canivete (C5) (Figura 40). No restante da cavidade o 

itabirito é mediamente resistente (C4).  

A Figura 59, apresenta o mapa com a distribuição dos pontos com os parametros de 

resistencia e o zoneamento do grau de consistencia da cavidade. 
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Figura 59 - Mapa de Grau de Consistência da cavidade BRU_005, Fonte: autor. 
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4.5.3. GRAU DE FRATURAMENTO (GF) 

O grau de fraturamento é diferente em cada ponto da cavidade, mas é predominantemente 

mediamente fraturado (F3) com até três fraturas por metro, tanto na canga quanto no 

itabirito. A cavidade é pouco fraturada (F2) em dois pontos, logo após a entrada do 

primeiro salão em canga, onde só foi observada uma fratura, com direção principal NW-

SE, que persiste ao longo do eixo maior, e no itabirito na parede direita do conduto 

principal, também com direção NW-SE. O grau de fraturamento F4 também foi definido 

em dois pontos, no primeiro salão a direita onde foram mapeadas as três famílias de 

fraturas e no salão do meio da cavidade no itabirito compacto. Somente no salão da 

entrada secundária o itabirito é considerado friável e fragmentado (F5), observando-se 

vários blocos pequenos ao chão. 

A Figura 60, apresenta o mapa com a distribuição dos pontos com os parâmetros de 

zoneamento do grau de fraturamento da cavidade. 
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Figura 60 – Mapa de Grau de Fraturamento da cavidade BRU_005, Fonte: autor. 
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4.5.4. DESCONTINUIDADES 

As descontinuidades variam dependendo da litologia e região da caverna. Na canga só foram 

observadas fraturas com espaçamentos variando entre pequeno e moderado. São 

predominantemente rugoso a regulares, mas em setor especifico da canga são lisas e planas. 

Variam entre fechada e com aberturas maiores que 10 centímetros, seu preenchimento é a 

própria matriz limonítica da cimentação da canga. 

No Itabirito, a variação da descontinuidade é maior, dependendo da região da cavidade. No 

salão da entrada secundário, o itabirito, é muito fraturado (F5) e alterado (W5), suas fraturas 

interceptam o acamamento, são planas e suas aberturas, que podem chegar a 2 centímetros, 

estão preenchidas por argilominerais oriundos de seu estágio de intemperização. 

Qualitativamente é uma rocha muito pobre (RDQ entre 0-25%). Já no itabirito do salão e 

nos condutos distais há uma grande variação de descontinuidade, pois devido ao regime 

rúptil-dúctil durante a formação do Sinclinal Gandarela, os acamamentos foram dobrados 

em sua fase dúctil e à medida que a reologia foi passando para rúptil essas dobras foram se 

cisalhando até se romper com a falha e fraturas de alivio de tensão. Sua rugosidade também 

varia, dependendo do tipo de descontinuidade. Nos acamamentos e cisalhamentos, como são 

estruturas quase paralelas, elas têm o mesmo padrão: de lisas e onduladas (regime dúctil de 

dobras). No espelho de falha é lisa e plana, havendo uma pequena variação nas fraturas que 

são de levemente rugosas até rugosas irregulares.  

Da Figura 61 à Figura 66, são apresentados os mapas com a distribuição dos pontos com as 

características das descontinuidades: RQD, espaçamento, rugosidade, abertura, tipo de 

descontinuidade e tipo de preenchimento. 

A tabela 31 consolidada os paramentros geotécnicos dos 20 pontos de observação da 

cavidade. Na Figura 67 é exemplificado na chave de classificação geomecanica de 

Bieniawski adaptada pela Vale (2007) com o ponto de zero de observação e na tabela 31 

refere-se ao resumo da pontuado e somado os pesos do RMR classificando cada ponto 

amostrado. O mapa litogeomecanico (Figura 68) foi elaborado com base na classificação da 

tabela 32 e o mapa litoestrutural da figura 57. 
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Figura 61 – Mapa de Distribuição do RQD da cavidade BRU_005, Fonte: autor. 
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Figura 62 – Mapa de Distribuição do Espaçamento da cavidade BRU_005, Fonte: autor. 
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Figura 63 – Mapa de Distribuição do Tipo de Descontinuidade da cavidade BRU_005, Fonte: autor. 
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Figura 64 – Mapa de Distribuição da Rugosidade da cavidade BRU_005, Fonte: autor 
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Figura 65 – Mapa de Distribuição da Abertura da Descontinuidade da cavidade BRU_005, Fonte: autor 
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Figura 66 – Mapa de Distribuição do Preenchimento da Descontinuidade da cavidade BRU_005, Fonte: autor. 
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Tabela 31 – Resumo dos Paramentos Geomecânico da cavidade BRU_0005. Elaborada de acordo com os índices descritos nas tabelas 01 a 09. 

Ponto de 
observação 

Litotipo Alteração Consistência Fraturamento RQD Espaçamento 
Tipo de 

Descontinuidade 
Rugosidade 

Abertura da 
Descontinuidade 

Preenchimento 

0 CG W5 C6 F3 Regular Moderado Fratura Rugosa Regular Pequena CG 

1 CG W5 C6 F2 Bom Grande Fratura Rugosa Regular Fechada CG 

2 CG W5 C6 F3 Regular Moderado Fratura Rugosa Regular Pequena CG 

3 IB W2 C4 F2 Bom Grande Acamamento Lisa Plana Fechada QT 

4 CG W5 C6 F3 Regular Moderado Fratura Rugosa Regular Fechada CG 

5 IB W2 C5 F4 Pobre Pequeno Fratura 
Rugosa 

Irregular 
Pequena QT 

6 CG W5 C6 F3 Regular Moderado Fratura Rugosa Regular Fechada CG 

7 CG W5 C6 F3 Regular Moderado Fratura Rugosa Regular Fechada CG 

8 IB W2 C5 F4 Pobre Pequeno Acamamento 
Rugosa 

Irregular 
Pequena QT 

9 IB W2 C4 F3 Regular Moderado Acamamento Rugosa Regular Fechada QT 

10 CG W5 C4 F3 Regular Moderado Fratura Lisa Ondulada Pequena CG 

11 IB W3 C4 F3 Regular Moderado Acamamento 
Levemente 

Rugosa 
Fechada QT 

12 IB W2 C4 F3 Regular Moderado Falha Lisa Plana Fechada QT 

13 IB W2 C4 F3 Regular Moderado 
Zona de 

Cisalhamento 
Lisa Ondulada Fechada QT 

14 IB W2 C4 F3 Regular Moderado 
Zona de 

Cisalhamento 
Lisa Ondulada Fechada QT 

15 CG W5 C6 F4 Pobre Pequeno Fratura Lisa Plana Cavernosa CG 

16 CG W5 C6 F4 Pobre Pequeno Fratura Lisa Plana Cavernosa CG 

17 IB W4 C2 F5 Muito Pobre Pequeno Acamamento Lisa Plana Moderada AG 

18 IB W4 C2 F5 Muito Pobre Pequeno Fratura Lisa Plana Moderada AG 

19 CG W5 C6 F3 Regular Muito Grande Fratura Rugosa Regular Larga CG 
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Figura 677 – Chave de Classificação do Maciço Rochoso de Bieniawski, adaptada pela Vale (2007) exemplificada para o ponto 0 de observação. 
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Tabela 292 – Resumo com Somatório dos Pesos do RMR para Classificação Geomecânica de Bieniawski adaptado (VALE, 2007) 

Ponto de 
observação 

Litotipo 
Alteração/ 

Consistência 
RQD/ 

Fraturamento 
Espaçamento 

Tipo de 
Descontinuidade 

Rugosidade 
Abertura da 

Descontinuidade 
Preenchimento Total Classe 

0 CG 33 15 10 3 5 1 4 71 II 

1 CG 33 19 15 3 5 5 4 84 II 

2 CG 33 15 10 3 5 1 4 71 II 

3 IB 23 19 15 0 0 5 6 68 III 

4 CG 33 15 10 3 5 5 4 75 II 

5 IB 35 10 8 3 6 1 6 69 III 

6 CG 33 15 10 3 5 5 4 75 II 

7 CG 33 15 10 3 5 5 4 75 II 

8 IB 35 10 8 0 6 1 6 66 III 

9 IB 23 15 10 0 5 5 6 64 III 

10 CG 14 15 10 3 1 1 4 48 IV 

11 IB 17 15 10 0 3 5 6 56 III 

12 IB 23 15 10 0 0 5 6 59 III 

13 IB 23 15 10 0 1 5 6 60 III 

14 IB 23 15 10 0 1 5 6 60 III 

15 CG 33 10 8 3 0 0 4 58 III 

16 CG 33 10 8 3 0 0 4 58 III 

17 IB 5 3 8 0 0 0 0 16 V 

18 IB 5 3 8 3 0 0 0 19 V 

19 CG 33 15 20 3 5 0 4 80 II 
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Figura 68 – Mapa Litogeomecânico da cavidade BRU_005, Fonte: autor. 
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4.6. CARACTERIZAÇÃO GEOMECANICA DOS LITOTIPOS DA CAVIDADE 

Com os resultados obtidos na caracterização dos parâmetros geomecânico (item 4.5) são 

apresentados tipos de maciços presentes na cavidade na cavidade BRU_0005. 

Itabirito (IB) 

O itabirito apresenta dois tipos de classes, em setores distintos, um de qualidade muito 

ruim (classe V) no salão da entrada secundária e um de qualidade razoável (classe III) no 

salão distal da cavidade. 

IB classe III – É representada na maior parte do itabirito, situado na porção distal, pouco 

alterada (W2), com consistência mediamente dura (C4). Isso se deve porque esta parte da 

cavidade está em maior profundidade em relação à superfície, com cobertura de 12 metros 

de espessura (Figura 48) e sofre menos influência da água da superfície. As fraturas 

espaçadas entre 3 a 5 por metro (F3), são pouco persistentes e ortogonais ao bandamento. 

Outras descontinuidades, como bandamento e cisalhamentos apresentam-se fechadas e 

preenchidas com quartzos do próprio itabirito. 

IB classe V – Está restrita ao salão da entrada secundária e diferente do maciço na porção 

distal. Está relativamente rasa (5 metros) em relação a superfície (Figura 48) e é muito 

fraturada (F5). Provavelmente por esta relação do fraturamento com a espessura de massa 

em relação à superfície, que o maciço é muito alterado (W4), com presença de oxidação 

nas bandas ferruginosas, nas descontinuidades, com baixa consistência (C2), podendo ser 

quebrados com a pressão dos dedos. As descontinuidades, representadas pelo bandamento 

sub-horizontal, são lisas e planas, com interseção da família de fratura ENE-WSW.  

Canga (CG) 

As cangas que compõe a cavidades, são metalurgicamente do tipo de canga de minério, 

sobreposta à formação ferrífera, com pouco transporte em sua formação, e clastos de 

fragmentos de itabiritos e hematitas. 

CG classe II – Esta classe compreende mais de 60%, da canga presente na cavidade, e 

como toda canga, é formada pela laterização de minerais óxidos de ferro (W5), porém sua 

coesão é extremamente alta (C6) devido a cimentação limonítica e goehtitica, sendo só 

possível fragmentá-la com uso de ferramentas e/ou desmontes. De pouco a mediamente 

fraturada (F2/F3), as fraturas são fechadas ou pequenas e com rugosidades regulares  
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CG classe III – Compreende parte do primeiro salão, com as mesmas características da 

canga de classe II, porém suas descontinuidades sofreram uma penalidade, pois suas 

fraturas apresentam-se lisas e com grandes aberturas. 

CG classe IV – Rocha totalmente alterada (W5), mediamente dura (C4) e mediamente 

fraturado, suas fraturas são lisas e onduladas com pequenas aberturas. Está em contato 

sub-vertical com o itabirito. 

4.6.1. VERIFICAÇÃO DO MODELO GEOMECÂNICO  

Como o parâmetro de GSI relaciona as propriedades dos elementos de rocha intacta com 

o maciço rochoso como um todo, é possível obter o valor de GSI pelo sistema RMR, 

conforme proposto por HOEK et al. (1995), subtraindo-se o valor de 5 (equação 3.5) 

(Tabela 30). Para a classe V não foi realizada a correção, conforme recomendações de 

MARINOS & HOEK (2005), para valores de RMR menores que 35. 

 

Tabela 303 – Correlação de Classificação RMR, de Bieniawski adaptado (VALE, 2007), para GSI 

de Hoek & Brown (2005) 

  Classe II   Classe III   Classe IV   Classe V 

  CG   CG IB   CG   IB 

  RMR GSI   RMR GSI RMR GSI   RMR GSI   RMR GSI 

  71 66   58 53 68 63   48 43   16 - 

  84 79   58 53 69 64 Média 48 43   19 - 

  71 66 Média 58 53 66 61             

  75 70       64 59             

  75 70       56 51             

  75 70       59 54             

  80 75       60 55             

Média 75,86 70,86       60 55             

          Média 62,75 57,75             

 

Para cada valor obtido na equação de HOEK et al. (1995), foi feita a correlação no abaco 

de MARINHOS & HOEK (2005) para maciços homogênios. As classes obtidas na 

correlação estão na Figura 69. 
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Figura 69 – Ábaco para estimativa do valor de GSI (MARINHOS & HOEK, 2005), tradução MAIA 

200, Fonte: Maia 2007 e plotagem autor. 
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4.7.  ANÁLISE CINEMÁTICA 

Considerando os dados geológicos e geomecânico, aliados a geometria geral da cavidade 

(Figura 70), foram analisadas as possíveis rupturas e seus mecanismos em: ruptura plana; 

ruptura por cunha; ruptura por tombamento e ruptura por tombamento direto. A análise 

cinemática foi realizada por todas as estruturas de modo geral, por considerar que a 

cavidade inteira está em um único domínio estrutural.  

 
Figura 70 – Mapa com a direção e o mergulho preferencial da cavidade BRU_005, Fonte: autor 

4.7.1.  RUPTURA PLANAR 

Para ruptura planar não há nenhum padrão estrutural, ou orientações críticas de 

descontinuidades das sessenta e cincos atitudes analisadas. Conforme o estereograma 

(Figura 71), a maioria das estruturas são subparalelas à direção do eixo da cavidade e 

mesmo as estruturas transversais e subparalelas têm o ângulo de atrito maior que a 

inclinação da face. Ou seja, mesmo aquelas estruturas penetrativas, que tem sua direção 

e mergulho, saindo do maciço, estão estáveis uma vez que seu ângulo de atrito (resistência 

do maciço) é maior que a inclinação do eixo da cavidade. 
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Figura 71 – Estereograma com analise de ruptura planar da cavidade BRU_0005. Fonte autor. 

 

4.7.2. RUPTURA POR CUNHA 

Na ruptura por cunha, das sessenta e cinco estruturas analisadas, apenas dez teriam 

possibilidade de formar cunhas, mas nenhuma delas está na condição crítica. Conforme 

o estereograma (Figura 72), a zona de formação de cunha está fora do cone de atrito, desta 

forma todas as possíveis cunha estão estáveis com a morfologia atual da cavidade. 
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Figura 72 – Estereograma com analise por ruptura em cunha da cavidade BRU_0005. Fonte autor. 

 

4.7.3. RUPTURA POR TOMBAMENTO 

Na ruptura por tombamento, das sessenta e cinco estruturas analisadas, todas foram 

consideradas para condição de tombamento, mas nenhuma delas está na condição crítica. 

Conforme o estereograma da (Figura 73) não há condições críticas para tombamento, pois 

a relação entre o plano limite de tombamento e a inclinação da cavidade é menor que o 

ângulo de atrito. Desta forma a cavidade está estável em sua morfologia atual para 

tombamento flexural. 
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Figura 73 – Estereograma com análise por tombamento da cavidade BRU_0005, fonte autor. 

4.7.4. RUPTURA POR TOMBAMENTO DIRETO 

Na ruptura por tombamento direto, foi o único modo de ruptura que possibilitou quatro 

possíveis pontos de ocorrência, sendo um por tombamento oblíquo; dois por 

desplacamentos de base e um desplacamento de base no cluster específico da seção 8 

(Figura 74).  

 

Figura 74 – Estereograma com analise por tombamento direto da cavidade BRU_0005, fonte autor. 
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Na Tabela 314 está o resumo dos resultados da análise cinemática, com as possíveis 

rupturas e as estruturas envolvidas. 

Tabela 314 – Resumo dos resultados da análise cinemática 

Litologia 
Eixo 

Analisado 
F Planar Cunha Tombamento 

Tombamento 

Direto 
Estrutura 

Itabirito 
122/12 

45⁰ 0 0 0 1 Bn, Fr 

Canga 30⁰ 0 0 0 3 Bn; Fr 

 

4.8. MONITORAMENTO ESPELEOLÓGICO 

Com o modelamento geomecânico e a análise cinemática, as regiões com baixa qualidade 

do maciço e com possíveis rupturas por tombamento, indicaram três pontos prioritários à 

ser monitorados na cavidade BRU_0005, (Figura 75): 

  Prioridade 1 - Itabirito classe V, com possíveis desplacamento de teto; 

  Prioridade 2 - Canga classe IV com possíveis desplacamentos de teto e 

 Prioridade 3 - Canga classe III com possíveis desplacamentos de teto 

O tipo de monitoramento e a frequência deste monitoramento deve ser analisada caso à 

caso, assim como o tipo de instrumento a ser instalado. 
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Figura 75 – Locais recomendados para monitoramento, elaborado pelo autor. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES  

A cavidade BRU_0005, está localizada na baixa vertente, na escarpa de meia encosta da 

Serra do Machado, componente do Sinclinal Gandarela. Classificada como de máxima 

relevância, por suas dimensões notáveis, que deve ser preservada e sem qualquer impacto 

negativo irreversível, que possa alterar seu equilíbrio ecológico e sua integridade física. 

Dois litotipos constituem a cavidade, canga (CG) em 60% da cavidade, presente no início 

da cavidade, no primeiro salão e no contudo principal; itabirito (IB) em 40% da cavidade 

e está presente no salão da entrada secundária e no salão distal. 

Sua gênese mais provável está condicionada à circulação de água meteórica pelos planos 

de fraturas, dissolvendo e lixiviando o material para exterior do maciço. Sua morfologia 

é condicionada pelos planos estruturais de acamamento e fraturamento. Seu maior eixo é 

concordante com a fratura de maior persistência na cavidade (NW-SE). O conduto que 

liga a entrada principal à secundária e os condutos do salão distal são concordantes com 

a direção do acamamento, que por sua vez é concordante com os eixos das dobras 

identificadas. 

O itabirito é silicoso (Fm. Cauê) constituído por hematitas especularíticas, intercaladas 

por quartzo nos eixos das dobras. O bandamento ferrífero é composto por magnetitas. No 

salão da entrada secundária o itabirito é muito alterado (W4) e muito fraturado (F5), com 

presença de oxidação nas bandas ferruginosas e argilomerais. No salão distal o itabirito é 

pouco alterado (W2), com o aspecto clássico da formação ferrífera bandada do 

Quadrilátero Ferrífero, consistência mediamente dura (C4) e pouco fraturada. 

A canga (CG) é formada por uma carapaça laterítica, metalurgicamente chamada de canga 

de minério. Está sobreposta à formação ferrífera, sofrendo pouco transporte nos 

sedimentos sendo formada pelo material da própria da formação ferrífera. Detrítica, com 

clasto suportados em matriz de cimentação limonítica aumentando o grau de consistência 

(C6) com uma coesão tão alta, que passa da condição de solo laterítico, para maciço 

rochoso. As estruturas observadas foram fraturamento e a acamamento dos pulsos 

deposicionais. 

De modo geral, as análises cinemáticas realizadas demonstraram estabilidade da cavidade 

em relação aos mecanismos de rupturas: plana, cunha e tombamento. Apenas rupturas por 

tombamentos diretos como desplacamentos são mais prováveis de ocorrer naturalmente. 
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A proposta de utilizar o sistema RMR adaptado pela Vale (2007), para a caraterização 

dos maciços rochosos que constituem a cavidade, na elaboração do modelo geomecânico 

foi realizado com sucesso. A correlação com o GSI confirmou a classificação 

geomecânica, pois foram obtidas as mesmas classes de maciços rochosos para a cavidade 

BRU_0005. 

O modelo geomecânico indicou que a cavidade em sua maior parte é constituída por 

maciços de boa qualidade (classes II e III) e que em dois pontos distintos apresenta 

maciços de baixa qualidade (classe IV e V), que estariam mais susceptíveis a interferência 

ao meio externo. 

A elaboração de um modelo geomecânico é o primeiro passo para a construção de um 

programa de monitoramento físico das ações antrópicas que impactam a cavidade. Uma 

vez que ele indica quais são os pontos onde devem ser observados e instrumentados de 

forma sistemática e criteriosa. 

Além do indicativo dos pontos de instrumentação obtidos pelo modelo geomecânico, o 

uso na análise cinemática é importante para identificar os mecanismos de rupturas que 

podem ocorrer na cavidade e desta forma justificar possíveis abatimentos naturais da 

cavidade. 

Após a realização do estudo, foi possível identificar algumas vantagens de usar o Sistema 

RMR de Bieniawski adaptado pela Vale (2007). 

  Apesar desde sistema de classificação ter sido desenvolvido para estudos 

geotécnicos: de cava, dimensionamento de taludes e cálculo de reserva; demonstrou-se 

ter a mesma aplicabilidade em estudos em cavidades, quando correlacionado com outros 

sistemas; 

  O sistema adaptado pela Vale, foi testado e validado por auditores nacionais e 

internacionais nos estudos geotécnicos de vários complexos em operação da Vale. 

  Em relação aos demais sistemas de classificação geomecânica (Bieniawski, 

RMRM, Q-Barton, Hoek-Brown...) o método adaptado pela Vale é o único sistema que 

não utiliza o parâmetro de resistência da rocha intacta na chave de classificação, não 

sendo necessária a realização de ensaios in situ ou em laboratórios de amostras 

indeformadas; 

   As descrições paramétricas foram adaptadas e desenvolvidas para rochas de 

climas subtropicais e tropicais; além de considerarem minerais metálicos e não metálicos. 
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