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I.,isf a dc ligu ras
Figura- L

l:

I-oczrlizaçzìo cla árca cle estr"tcltr

FigLrra-2. 1. Mapa hrpsonrétrico da bacia

do rio [,lna. ilustrancio os contr¿ìstcs cle relevo

cla

regrào estudadzr.

[ìigura-2.2; Perlìl geológico de campo.

Figura-2.3 Diaglama clc classificaçz'io cluimica clos c¿rlcários
Figr-rra-2.4 Mapa geológioo e tbtolineamentos cla átea investigada

Figura-2.5. Iìepresentaçào estereogr'áfìca das medidas de planos de acamamento

c{as rochas

carbonáticas.

Figura-2 6: Tratamento estrrtttrral das liattlras ¡necliclas em cat.npo
FigrLra-2 7. Pluviometria anual da bacia clo rio [Jna.

ltaetê/BA Estação Faz lguaçtt

FigrLra-2.8. llalanço hidrico cla bacia do rio IJna [taetê/BA Estação Faz lguaçu

Figura-3 l. Aspecto

ger-al da superlìcie cárstioa.

FigLrra-3.2: Comparaçzio entre os t'otolineâmentos e as fìaturas medidas em campo
lìigr"rra--ì.3: Aspecto <los ¡rareclires esoalpados (lue ocorrern etn tt-echos flirvìo-cársticos do
vale do l{io li na

Figura-3..1: Croc¡tris ilustrando

o

aspeclo ern perfìl clos clilerentes tipos de depressòes

cársticas encontracl¿s na área cle estLldo.

Figura-3.5: Area cla superfìcie carbonátic¿r conside¡acla nos cálcr-rlos clos parâtnetros
morfbmélricos.

Figura-3.6: Depresstìes cársticas consideradas para

o

cálculo do indice clensicladc de

depressões cárstìc¿rs

Figura-3.7 Nirmero

cle pontos cle absorção

por Krn2.

Fignra-3 8: Mapa e modelo digital do terreno clas lìnhas de topogralìa da Colônia
Figr-ua-zl.

L

Seções tr¿rnsversais do

(l) e

Lapa

do

tipo buraoo

cle lèohacltrra, clas cavernas Fazenda Natal

Bocle (2-9), ilustrando

a

iniciaçào lieática segui<la

cle

entalhamento vadoso.

2

l,ista rle lbtografias

l:

Aspecto ger.trl cla ¿irea de trabalho.(A) ['idacle de f taetê. (B)
Estra(las clo lotearnento da Colônia. (C-) Uorda oriental cltl planalto carbonhtioo.
(D) lìio t.Jna

['ainel cìe fbtogralìas- l.

Fçto-2

l:

Drcnagem alogônica. Al'luenles cla inargem esclttercìa do
serr¿rs tle metar.enilo da C--hapada Djam¿rntina.

lìio [.lna, oriundos

cl¿s

Iroto-2.2: Ponte sobre o Rio Lina. A tonalidade escura clas irguas dos rios oriundos das
serras cie metarenito da C'hapada l)iamantina persistem pol toclo o planalto
carbonático.

Foto-2.3t festemunhos rìa vegctação primi|ia. Àrvorcs de grande po|te (A), remanescentes
em meio à peqr-renas "ithas de vegetaçào" (B) poupaclas dos desmatamentos para
implant¿ìçào de roças e pastos

Iroto-2.4: A água cristalina cl¿r caverna Poço Lìncantado contrasta com as ágttas escuras do
Rio Una e c1a r-ede cle clrenagem alogênica O poço chega a apresentar 60m de
pro t'r.rnd iclade.

Painel cle f'otogralìas-2.5: Pin[uras rupestres encontradas na área de trabalho Os moradores
locais relatam a ocot-t ônci¿r de unra série de painéis destas pinturas na região

Painel cle f-otografìas-3.1: fJxernplos recentes do processo de subsiclência c¿rtastróhca do
terreno As l'otografìas ¿ìpresentam cloLinas t'olmadas durante episódios de chrtvas,
nos últimos 5 anos.
Paine

I

(A) E.ntra<la pr-incipal da caverna. (B)
L-ondutos lÌeáticos tle seção eliptica. (Cl e D) Condr-rtos elipticos cont

cle fbtogralìâs-3.2: O¿rverna Lapa clo Uode.

entalhamento vadoso na base. f'ormando seções do tipo "buraco de fbchadura"
Foto-:1.3: Aspeoto da depredação arntrópioa na entracla da cave¡na L,agoa {)reta

baixo ângulo (alto da tbto) trlLncando o ¿ìcarnamento
subhorìzontal e ondulado n¿ì cavel'na [.,agoa Preta. [].sta estrulura conclicionou ¿l
iniciação e fàvoreceu a inliltração de tluidos licos em silica

[ìoto-].4. Zona

cl() cisalhamento de

Foto-3.5: Abismo de aoesso

¿ì

c¿rverna Baixão.

Painel cle f'otogratìas-,ì.6. Aspecto tla entracla cla caverna Fazenda Santa Clara II. A cavet na
eslá situ¿rda ern urn paredão escarpaclo rìa rìlargcm direita do Rio Una (ñgura3 3) (A) Vista clo exteriot. (B) Vista do interior.

Velho Mnh-rngu, situada no fìrndo de urna rlolina de
do planalto carbonâtico
oriental
abatimento na escarpa

Iìoto-.ì.7: Abismo

cle acesso à caverna

Foto-3.8 Abismo clo Sr. Ireno. O abismo replesenta um ponto de absorção, exposto pel¿l
subsidôncia cle material da cobertura superfìcial clt¡rante uma chuva no ano
de l 990

3

I.,ista tle tatrelas
'labela 2

l-

quimicas clas rochas carbonátic¿rs cla irnr. Saiitre
(Laboratório cle Quinica ICP-AtjS IC-tJSP)
ResrLlt¿rclo clas an¿ilises

'l-abela-2.2: lìalanço hicùico. tjstâçào Itaetô (ll.A). (lixrraido clo PÌojeto lìadambrasrl, l9Bt).

'l'abela-2.3: Balanço hidr ico. hstação

Tabela--l lA: Iìestrltaclos

'fabela-l.lB:
'I'abela--ì.2:

cl¿rs

lìaz

tgr'raçr"r

(BA)

análises qrrimicas dâs amostras

cl¿r

cobertura

Resr'rìtaclos dos testes cle dissoluçtio da rocha calbonátic¿r.

Conjunto cle cavern¿rs encontraclas na área cle estudo

'fabela-.1.3: Cálculo do índice: Densidlde de depressõcs cársticils
Tabela-3.4: Cálculo da llazão cle dolitt¿rmctrtos
Tabela-3 5: Cálculo clo indice de dolinamcnto

'Iabela-3 6: Cálculo do índice: Densid¿rdc de pontos de absorçiro
"f

abela-3.T llugositìncle médin rcgion:rl da sr-rperficie carbon¿itica

-tabela'3.8 índiccs de rugosidade clas células 6X6 Km
'l'al¡e

Ia-i.9: Ilugosiclacle clo rnodelo cligital do terreno, obtido a parlir clas
Lopoglal'adas

ei¡ c¿ìiììllo

'Iabela-4. I: Distrib¡içào temporal
de estuclo.

seçòes

apr oxiuracla clos

evcntos geotrórI'tcos cenozóicos da área

Iìesu m o
O trabâiho aplesenta urÌr¿ì
Un¿r. situacla na bolcl¿r l.estc

cl¿r

c¿ìr

¿ìcteriz¿rçiro <lo

relevo càrstico na regiãro tla Bacia clo Iìio

Chapada Diarn¿rntina. no estaclo cla l]ahia. a parlit cle r-rina

análise morlblógica clo relevo em cliversas escalas, associacla a ttm¿r investigaçàro
geoespeleológica dos sistentas (le cavernas e (lescliÇão das prìnoipais fbrmas de relevo
observ¿rdas em campo e em lbtografìas âércas. escala l:(r0 000

Para se alcançar estcs objetivos, loram empregados as segr.rintes metodologias análise

morlbrnélrica clo relevo cárstico, interpretaçiìo e análise de fotograi'ias aéreas, mapeamento

geológico e geornorfblógíco de calt]po. mapeanìentO geoespeleológico. Lralanço hidrico,
testes de clissoltrçào cla rocha carbonática

e

análises geoqr,rímicas

e

mineralógicas do

rnaterìal da cobertura superlìoiâl clo relevo e da l ooha calcárla

constatou-se que
autogê¡ica

n¿l slta

o rio una apresenta um vale âssimétrico,

conl uma recarga

rnargem ciireit¿r e uma recarg¿l de rìatut-eza mista (autogônica e alogônica)

na mal.gem esquerda

A

região exibe uma defìciência hídrica cle 24,5 mm no periodo

analisado. O carste apresenta uma oobertura superficial conì espossura variável e um índice
cle rLrgosiclacle méclia regior]al IR'.O,998 (em escala

l:100 000), confìrmanclo o seu caráter

aplainaclo, oom uma densidade cle clepressões cát stioas cle 0,080 clepressões/Km2 e uma
clenstclacle

tle sunriclou|os

de 0,218/kmr, medidas em escala l.ó0.000. A
ì)arece esl¿lf ooniiicionacla pelâ interseção do plano do

ar,rtogènicos

ìnicìação cárstica clas cavern¿ìs

acanìamento subhor-izontal onc[rlado. com sistem¿ls de li-aturas subverticais com direçÒcs

N0-20t e N70-90W. hsta iniciação se dá através

pref.erenciais

cle

um lluxo muìto lento,

abrinclo urna rede de condutos anastonosados e labirinticos O entalhamento dos principais

conclutos Subterrâneos é singenétioo, acompanhando

o

rebaixamento clo lençoi fieático,

(lesenvolvendo c.¡ìyott.\ vaclosos, erìoontrados na base dos tubos cle iniciação fieática. O
clesmatamento (lâ mata primária clesengatilhou
subsiclôncia

do m¿ltcrial de cobertura

e

acelerotL um¿r série de processos cle

c{a srrperfìcic cárstica, para

o intet'ior de

cavidades

srrbten àneas.

As inf-ormações obticlas são sintetizadas no Mapâ cle F-enômenos cíu sticos Nesta
carta expressa-se a liLologia. as principais rotas de fluxo strbterrâneo e a localização das
oavernas

e

f-orntas cle relevo mapeadas na área estudada.

A

análise clas informaçòes

representaclas rìesta carta. juntâmente com um estudO do processo intempérico atuante
sobre a rocha carbonátìca. permitiram a elaboração de um modelo evoltrtivo cla paisagem.
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he nctit¡ rcntlts of r/tis t e'earc/t tu e preserrretl in tt km'"çr phetrtrncnu
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lhc
lithologies,
's/tt¡tv
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Ca¡rítulo I
l"

In tlocl uçño

1.1'Apreserrtaçño do tenr¿¡ de fr:¡l¡¿lho

os terrenos cársticos ocupam cerca cle l2-l5o/o

cla superfìcie cla terra (Forcl &

Willians, 1989). No lJrasil estas paisagens ocorrenì descle a região Norte até estados do

Sr-rl

clo pais. Karmann ( t994) numa estimativa preliminar', sugere que elas representam cle 5 a
7To

da irea do território brasileiro. I(¿rrmann

fàzem uma caracterização

c1e

&

Sanchez ( 1979), em um trabalho pioneiro,

car'áter regional clas paisagens cársticas brasileiras. clividinclo-

as em provincias e clistritos espeleológicos. l)esde entào. este rrabalho tem sido uma das
únic¿rs refèrências para

outros trabalhos clas diversas f'ormas cle aborclagem do carste. Nos

anos 80 rcgistram-se al-gumas publicações ligadas ao tema na literatur-a geológica nacional,

principalmente com relação zì aspectos ligados

iì

hicllogeologia cárstica (Silva,l9g4,

Guerra, 1986; Kohler-, 1989; Ferrari, 1990) Estes trabalhos são, em sua maioria r.esultanres
de dissertações de mestraclo e teses de cloutorado, mas ainda não configuram uma temática
constante ou sistemática dentro cla literatura geológica ou geomorl-ológica do Brasil. Nos

anos 90, se inicia na ljnivelsiciadc de são Paulo, r.rma linha de pesquisa cm terrerìos
cársticos, jr"rnto ao programíì cle pós-graduaçiio cnr geoquimica (io lnstituto de Geocìê¡cias.
e no ¿ìno cle 1995 l'oi re¿rlizado o plimeiro sìmpósio de geologia rle terrenos cársticos, cientr o

do XXXIX (-'ongrcsso Brasileiro cle Geologia.
Dìante cio quadro exposto, percebe-se que, no Iìrasil, esta tenláti0a começou a ser
aborclada, cle maneir¿r sislemátrca, apenas nôs írltimos anos.

por outro laclo, em paises

cler

comuniclade Européia como Ììr'zrnça, Ioguslávia ou países clo l,estc¡ Europeu, n¿r c'hina, ern

cuba

oLr nos Esta(los ljnìclos este tema

ja ó abordaclo há mais tempo. Nestes

paises

ja

existem centros cle pesqr"rìsa especílicos deste assunto. como é o caso do "Flori<ìa sinkhole

Institute", nos lrstados tjnidos,

or-r

do "china Karst Institute" do Serviço Geológico

cla

china. vale ressaltar que nestes paises é muito grande o nírmero cle habitantes que ìoram
ou consomeln reculsos naturais

<le tet¡enos cár'sticos.

No llrasil este número é certamente

rnenor. Por outro lado, no caso brasileiro corìreçâ a se torllar expressivo o número

c.le

cidades que vêm se clesenvolvendo sobre regiões cársticas, como a região metropolitana de

Belo I lorizonte (MG), além de outras cidades do interior de Minas Gerais, Bahia, Mato
1

(.ìrosso. I{io Grantle do Norte c São l)aLrlo. Muitas dcstas cicl¿ìdes jzi comcçain a sofì'er corn
problenras inerentes

¿ì

estas regiões. sejam eles natur¿lis ou clecorrentes cle uso inadequaclo.

No ano de 198(r. o desabanìento catastrófìco do terreno ocorriclo err Cajarnar (Sp),
ganhotr rnuito cspaço nos noticiários brasileilos (Nakazawa at

alli.

l9B7). O "incidente"

gerou Lrnìa série de prejuizos enl diversas osfètas

e ató hoje gera poiêrnicas entle a
Preleitura da ciclade e a SABf:SP. Na cidade cle Irecê (llA) e Jaíba (MG). inrplantaram-se

amplos programas clc rn-igação, ulilizanclo-se de ágr-ras cle aquifèros cársticos. Ë,m ambas
cidades muitos poços estão secos, gerando prejuizos enr lirnção de rLrn planejarnento
ecluivocado para utilização clestes aqr"ríleros. Além disto, na legião de Irecô muitos solos

vêm sofiendo com a salinizzrção decorrente da utilização de águas inadequadas ou fàlta de

rlanejo do solo Éstes ploblemas aqui expostos. aÌétn de outros não enumerados, selem

para sälientar

a

importância prática das pecluisas sobre tcrrenos cársticos

necessidadc cle inclusão clesta preocupação em projetos futuros,

e

ressaltar

ou em andamento, como

por exemplo, a constntçÀo de usinas hidroelétricas no Sudeste do estado de São paulo

1.2- Seleção e locnlização da

A

¿lrrc¿r

dc cstudo

área de estudo esth situada na porç¿ìo central do cstado da Bahia, na m¿ìrgent

leste/sr¡deste da r.cgião conhecida, qeo¡¡ralÌc¿rr¡entc. oorno Chapaciar Diamantina, dentl
mLrnicípio de l¡aetê

(lìgura-l.l

e

¡rninel cle fotogr:rlias-

l.l

o do

)

O nrr"rnicipio apresentâ uma série de problemas sócio-econômicos. result¿¡nte cle urna
ocupação predatória e inadec¡uacia. O principal uso da terra na regìão é de pastagens cle

gado e r-oças de milho, lèijão, mamona, manclioca. abóbora e melancia. Lm tìtnção destits
ativìclades, derrubou-se praticamente toda a cobertura vegetal orìginal Por outro lado,

a

região trpresenta r,rm legime de ohuvas bastante irregLrlar, com episódios tle chuvas
catastrólìcas.

o

numa erosão

desmatamento lèito em épocas anteriores ao período das chuvas resulta

¿rcelel

ada da

c¿rmacl¿r

supertìcial do

solo O rnaterial transportado vem

ptovocando ¿ìssoreamento clos rios LJna e Partrguaçu. Parte deste material superficial é
transportado também para o interìor de caviclades subterrâncas, uma vez que o solo exposto
pela retirada da vcgetação primária fàvorece a infrltração de água, qrre carrega material ao

longo de fìssuras abertas na rocha pela carstilìcação. ocasionanclo o entupimento em alguns
trechos destas caviclades. como resultado deste plocesso são geradas una série de c{olinas.
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Painel de fotografias-l.l : Aspecto geral da área de trabalho. (A)
cidade de ltaetê. (B)Estradas
do loteamento da Colônia- (C)Borda Oriental do planalìo caruonático.
(D)Rio Una.

:\

fòr mação

e

dcse

nvolvimcnto dest¿ìs dolinas 1'oranr ur¡r clos nrotivos ìniciais pala

elabolação deste projeto

cLc

¡rabalho. buscanclo uma caracterizaç?io

<izr

a

paisagern, integrando

a ocorrência de lèrções de relevo e sistenras rle cavernas. lornecentlo assim. bases para

a

elaboração de um plzrno cie manejo da ocu¡ração e r.rso da telra da região.

Um outro làtor tir-re colabolou para a elabolação destc plano de trabalho f-oi

.r

descoberta por Mendes (1995) de uma espécie endémica rle bagr-es cle caverna na regiào.

Para um melhor cntendimento do processo evolutivo deste ¡reixe. fèz-se necessário um
melhor conhecinento clo processo <le evolução cla paisagem cárstica cla regizio

1.3- Obj etivos do 'tr'rab¿lho

Hste trabalho inser-e-se clentro cle r"rm pro.ieto maior de estu<los geológicos

e

geonorlológicos sistemhticos, cias paisagens chrstic¿rs brasileiras, representando uma
primeira etapa. iniciada nos sistemas cársticos associados ao Grupo Una da borda Leste da
Chapada Diamantina. na região central da Bahia. Dentro deste contexto o trabalho teve os
segrrjntes objetivos:

l-Caraoteriz¿rr

o rclevo cárstico d¿ bacia do Rio [Jna. através de iclentificação

e

descrição das fèìções de relevo mais caracteristìcas. utilizanclo-se de lcvantamentos de
o¿ìmpo, nlapas topográIìcos ( l: 100.000)

e

f'otogralias aéroas ( l:60 000), além cle uma

caracterização quantitativa. através cla r-lledição

c cálculo de

parârnet|os morf'omótricos

(densidade cle cleplessões e surniclour os e rugosidade cla sr"rperl'icte carbonátìca).

2-Identilìcar os controles geológicos, estruturais e hidlológicos clas f'eiçtìes cársticas
cle sr"rperficie e das c¿rvernas" definindo seus padrões em planta. seçòes transversais

e

slra

clistribuição na área. A partir desta identilìcação. esboçar r-rm modelo preliminar do aquílèro

cárstico. com base nos pac{r'ões morfblógioos dos conclutos subterràneos identificados,

e

suas possivcis relações conr fòições em suprlrfìcie.

3- Caracterização preliminar do material de cobertura do carste através

cle análises

geoquínricas e mineralógicas. Flsta oaracterização, aliada aos denlais dados ol¡ticlos, f'ornece
bases para a fòrmtrlação cle trm mocleio evolutivo da paisagem.

4- Conlècção de uma carta de fènôrnenos cár'stioos. Esta cartâ sintetiza a distribr"riçào
das l'eições cársticas, permitindo a identilìcação de zonas suscetiveis a colapsos do terreno,

ll

aléln rle exibir- rotas (le flLlxo subtelrâneo lrista carla. ¡rocle servír aincla como base para rrnr
¡rlan,r

rl,'llsfl '
r

I "4-

()r'r l

I
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ì
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Mótodos c tócniciìs

LIma vez que se trata cle um trabalho de caracterização cla paisagem. fbram aplicadas

uma série cle metoclologias distintas na obtenção dos dados

A

segr.rir, apresent¿ì.-se

urn¿r

síntese clos métodos e técnicas utilizadas no clecolrer da pesquisa.
1- Conf'ecção d¿rs l¡ases de

trabalho

e obtençño dos í¡ldices

morfornétricos

De posse do conjtrnto de cartas topográlìcas da SUDENE, clelimitou-se a área
trabalho, buscando englobar toda porçào

do llio Una que oorre sobre o

carbonático, clesenvolvido sobre os met¿rcalchrios da Fornração Salitre (tsonlìm

1990), rnais suas áreas de cerptação, sobre rochas não carbon¿itic¿rs.
digitalizamos
área

¿r

de

planalto

& Pedreira,

Iim

soguida

base cle trabalho. utilizando-se o softtvctre Autocad, uma vez que parte da

já estava digitalizada.

A partir da base

I:

100.000 digitalizacla em Autocacl, 1oì gerado um arcluivo DXF,

exportado pata o :ofiu ara Su 'er', onde Iorarn obtidos v¿rlores da declivitlade, gera(os
blocos dìaglamas <la superlÌcie e re¿rliz¿rdos os cálculos de luea em plernta e área real da

supelficie calbonática, pernritindo
1996).

A

o

cálculo clo índice de rugostdarde (l(afmann e¡

densidade clas depressões cársticas

ea

clensiclade dos pontos

¿rl1l

tle absorção

e

suinidoulos, f-oram obtitlas a pârtir da cart¿r cle fènônrenos cársticos cligitalizada en Áttlocu¡l
c exportacla para o .nf ht ttre
c1o segr,rndo

Sur..f ar,

no prirneilo caso, e exportâcla parra o lcllsì, na obte nçirrr

parâmetro. Nas seções de apresentação desles c{aclos, são apresentados rnais

detalhes e/ou comentários sobre estas técnicas

2- Confecção dos mrt¡ras de

c¿rve

lnas e da supe rfitie c¿irstica

E.stes rna¡ras laram etaborados

â

paltìr' de daclos de campo, resultantes

de

caminhamentos com birssola, clinômetro e trenä. seguindo a rnetodologia tradicional de

ûìapeamento

de

cavernas (Iìatistuccì,

digitalizados na lòr'm¿r dc planilhas

c

l98tì) Ëstes clados fbram posteriormente

exportadas parer

o sollware Survex,

oncle l-oranr

obtidas as linhas de trena que permitlram a conlècção manual dos rnapas. Ëstes mapas

t)

loranr digitalizados. utiliz¿rnclo-se descotttrcr cle lnesa e tratâ(lÒs no :tsfivure ('t¡tcl
(versões 5 e 7). que confère unr melhor acabarrento

3- llahnço

FI

¿ìs

I)tar

hases Tìnais.

rico

íd

Os dados cle pluviometria da região f'oram obtidos junro à CPRM. L,stes clados fbram

cìigitalizados com auxilio

tlo xtftwura Excel^ permitinclo a conlècção dos

pluviometna ânLral. Os claclos se¡viran aincla para

a

grzitìcos de

elabolação c{o balanço hidrico,

utilizando-se do sofìwar-e desenvolvitlo pela EPAGRI (UN[CAMP). que tem como base o
nrétodo de Thornthwaite
.1-

Iiotointerprctlção

Foi realizada a fòtointerpretaçào geomorl'ológica e geológica, utilizanrlo-se

do

conjunto cle f'otografias aéreas (escala l:60 000) adquiridas e estereoscópios de bolso e de
espelho, buscando-se identifìcar e delimitar as principais fèições <le relevo como drenagens

ativas, vales secos, pontos de absorção do escoamento sr¡perfìciâl e al-unclamentos do

terreno.

A

interpretaç¿'io geológica visou traçarr aiìnhanrentos cslruturais

c

contatos

geológicos.

5-'I'estes dc dissolrrção do crlc¿irio c difraçño de r¿rios-X

O l'elevo

tLa regiiìo

rocha carbonática.

O

¿ìpr

eserìl¿r

Lrlìa cobertìJr a tlue recobre (Ìua.se completafirente

¿ì

estlrclo cleste material cle recobrinrento. teve como objetivo

çaracteriz¿¡r a conposiç¿ìo. espessuîa e estnrtllr¿r cla colrertr¡l-a, pelmitindo uma avaliação da
sua origem. Com este objetivo em mente, f'oi c{esenvolvida uma metodologìa de trabalho em

oampo para coleta

cl¿rs

Fluxograma-I ilustra

amostras

e

urna metodologia de trabalho em labolatóro. O

a sequência cle proceclimentos adotados em

As amostras f'oram coletadas em lrm peú'rl cle solo

ll

labolatório.

.llar próximo ao topo da escarpa

da serra, da margem direita do rio [Jna. lÌoram amostrados lorrões

do perfìl e

amostras

da rocha mãe

situ¿rdas

¿r

cacla 20 cm na vertical

na base. Esta amostragem seguiu as

lecomendações do Pesqr.risador visitante do Departarnento de Geologia Geral da USP, Dr.
Rene Boulet.

Em laboratório calculou-se a clensidacle cla rocha mãe, posteriormentc sr:bmeti<la
dissolr-rção em I ICl (

I:

I)

à

Calculor-r-se ainda a densidade dos resíduos insolúrveis resultantes

da drssoluçào da rocha carbonática Foram realizadas três repetições simultâneas para o
teste, utllizando-se de urna rnesma aûrostra (BCO). De ¡rosse cla clensid¿de da rocha mãe

e

t3

dos lesidltos tla ciissoltrçiìo- jLtnto cotr suas respectivas
rnassas- pudenros estimar o
'olurre
de Iocha neccss¿irio para proclttziI cle¡e¡minarlo voiurne
cle resicluo insoliii,.el. utilizanclo-sc
da fìrr-mula D=""'""/,;r".".
Para o c¿rlcuro cre <rensicracre.

¿ìs

¿r.aostr¿ìs cle rocha t'orarn pesadas à seco e
imersas em

águ. rtiliza.clo-se de bala.ça cligitar normal os valores obticros
fbranr apricacros na
tórmula D= r''" *'''/r,".,, \cco.r,rrì,¡n,kk) e multiplicaclos pelo fàtor
cle correção que varia de
¿rcordo cor¡r a remperatura da agLra no momùnto

do testc. para o cálcuro cle clensicrade cros
residuos da dissolução, fbram utirizados picnômetros.
on<le o r¡ateriar fbi pesaclo à seco e
via úrmida' no laboratório crc análìses q,imicas cro Instituto
de Geociôncias cla tJSp.

Ao tinal firratn

separadas Lìma atrìoslr¿ì

dissolução e duas arnostras rir¡ solo

se determinar e .onlparar a

tla rooha mac.

Lrma ¿rrnostr¿r clo reslcluo da

o

corùunto f'oi srbmeticlo à clifiação cle Raios _X, para
conrposição
cre oada fàse, permitrncro
assim

'.ineralógica

estabelecer a relação entre rocha mãe e a origem
clo material da cober.tura

(-álcrrlo dc clcnsicladc da roche
,',*,'';.,,/,,",,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.¡
LD=
ùri.râ

J-.\nìosrr¿

D

iss

o

I Lr-c

ão

qq-ql|lcf_íl_ :l)
\L_r,itrn!ìcûì

lç¡agç¡r claleuLo_dç-de$rdadq

r !,icùo

cto resiçþq_¡!¡1tlúv.çi

.t
DilÌ¿ç'ao

clclaios-x

li'luxogram:r- I

Metodologia para detcrminlçño da densirracre

perfil

e

composição das ¿rnrostr¿rs

<ìt¡

cle Íìlter¿ìção.

6- Análises Quínricas
Foram realizactas análises quimicas de amostras cle rochas
e solos atr.avés clo métoclo
de espectroscopia de emissão atômica com plasma induzido,
no Laboratório cle euímica e
Plasrna ICP-AES. do DMp/IG-tJSp. os proceciinentos
envolvrclos neste método são
descritos por Janasi (1996) Estas análises visarrr uma c¿ractelização
c¡uimica cla r.ocha,
t-t

perrnllllldo a classilìcaçào qu¡lnica das rochas cârbou¿rticas. além
cle se¡vir no esruclo
origem e evoltrçiìo clo rnatclial d¿r cobertura clo relevo As amosr[as
cle rocha

cla

selccionacias

I'oram as mesn¡as utirizaclas para
¿ìmostr'¿ìs de

a confbcção cras seções crelgacras.

enquanro que

as

solo fi¡rarn as mesmas seiecionaclas para a clifì-ação clos lìaios_X.

7- Confecçño

(l¿r

cartiì de fcnôrnenos cársticos

A conlècçeìo dcste mapa partiu

cra iclentifìcação cras tèições cársricas em lòtografìas

aére¿rs, escala

l:60.000. integ.ada com dados obticlos em campo. Assinr sencro,
o r,apa
conlèccionado utilizanclo-se do metotlo clássioo de lotointerpretação.
com estereoscópio

bolso e de espelho e plotagern

c1e

f-oi

rle

teiçcles (letecradas enl cânlpo. cujo posicionamento

correto lbi obtido com auxirio de Gps.

A

base ol¡ticla

lbi

rrigiralizacia, urilizancio-se do

s.firrarc Artocacl. perr,itincro o tratarnento posterior- clas rèições cligitalizadas.
com

o

objetivo de obter inclices morlonrétricos (clensiclade cle clepressoes
c¿rr.sticas e pontos de
absorção) Posteriormente o atqttivo original em Attto<:utl foi exportaclo
(.rcl
¡tara

onde lbi fèito um novo tratamento visr,¡al cleste procluto

<:t

l)rt..r

Capítulo

ltr

2- Geologia c l"isiogllfìa

d¿r ¡\re¿t

A luea estuclacla situa-se na transição entre os donlinios de caatinga da

clepressao

clois
Sertaneia, e oS c¿tmpos l1lpestres clas serr¿rs cla Cìliapada l)ìauantina. Em tneio à estes

dorninios paisagisticos. ocorre um planallo sustentaclo por t'ochas carbonhticas, do Grupo

Una (lnc1a

&

Barbosa 1978), sobre as quais desenvolvett-se ttma paisagenl cárstica, em

grancle parle encoberta" por Um Ìnanto intempérico super floial, de espessut'a e natureza
bastante va¡iáveìs. tr.ste planalto é caracterizacìo

pol um relevo stlâvenlente ondulado, cujas

âltttudes mais baixas (por volta clos 35Om), são registradas ao longo clo vale c{o Rio una

A borda Oeste cleste planalto carbonático é marcada pelo contraste de relevo com as
serlas clo metarenitos" sustenta{las pelas roohas do Cirupo Chapada Diamantina (Inda &
lJar-bos¿r, 1978), cujos ropos variam entre

900 e 1200m. Sua borcla leste ó delineacla por

uma làce escarpada. onde as altitudes decresoem abruptânlente dos 700m até os 320m
|egistrados ao longo clo vale do lìio Paraguaçr-t, em meio à depressáo sertaneja. Este
segr:ndo contl
LÌma sefra cle

¿ìSte

de televo entre o planalto e o vale dO Rio Paraguaçlt, acaba por clefìnir

perfìl esczrrpaclos. cujas tnaioles altitucles âtingem a casa dos 71ì0 m (Figlrra-

2.1 e perlìl geológico no Mtpa tle lie¡rôIne¡t<¡s Cá rsticos/nnexo- 1)'
Estas var.iaçòes altimétricas cla ptrisergern são t¿rrnbórn zrcompanhaclas por uma variaçào
as
cla vegetação, qr"re transioiona entre canìpos lttpestres e IèiçÕes de cerr¿rclo, assOci¿rdOs
cle
serras cluartzitic¿rs. e a caatinqa no Vale clo Rio Paragttaçtl. ptissancìo por tlma mata secâ

planalto. que cobria praticamente todo o planalto cárstico

A

C-hapacla

Diarìantina relère-se ao conjunto cle serr¿rs e planaltos dâ porção centlal

rlo estaclo cla Bahia, com altitucles cle até 1700m. (Ìue marcalìl um imporLantc clivisor cle
águas, clue correlÌ ¿t leste para o oceano Atlântico e a oeste para a llacia do Rio São
Francisoo. Lste oonjunto cle relevos ooupa cefca cle

I/i

do estaclo da Bahia. De acordo com

Inda & Barbosa ( I978), a região constitui o prolongarnento, no estado da Bahia, do sistema

orográfìco do Espinhaço que se extende clesde a regìão oentral <le Minas Gerais, ambos
reperesentando um conjttnto de relevos serranosl sustcntados por pacotes de rochas
metasseclimentar

es, c{cpositadas tlurante

o

período Protefozóico Médio, localmente com
lt|)

CoodenadasUITtt
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Figura'2.l: MapaHþsométrico daBacia
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do Rio Una, ilustrando os contrastes de relevo daregião estudada

intercalaç:rìes r'ulcânicas restlitas aos gnrpos infèrìoles. Na Ctrapada Diamantina,

o pacotc

Ioclloso crihc tl(ìb]irtl rcnl,.ls 5Lt¿r\ci- \uiìt .iros gttrsrcirarnciìtes (ìriclll¿tJ{rr Ia ¡lusiçitu
Norte-Sul

A regiào geográlìca

cla Chapacla l)iarnantìna não se lestringc aper¿ìs ¿ìs áreas

cle

ocorrência clas rochas rnetassedimentales clo Grupo hornônilno, engloba ainda planaltos
cársticos clesenvolviclos sobre calcários clo Grupo [Jna (Supcrgrupo São lìr'ancisco), do
Proterozóico Super-ior-. alérn cle áreas de ooorrônoia de rochas do Supergrupo Espinhaço
(Grupo Chapa l)ìamantina, Grupo Paraguaçu, Glupo Rio dos Remédios), do Protelozóico
Móclio e do Grupo Jacobin¿r. do Proterozóico Inlèrior
Segundo Domin_slrez ( 1993), a bacia sedimentar oncle se acumularam os seclimentos

dos Supergrupos lrspinhaço c São ljrancisco. teve sua oligem por volta de 1,7 C.a., como

um

r/i

abortado. Neste

llfi

se acumularam três secluências deposicionais principais, siìo
elas. l-sequônciâ Paraguaçr-r - Rio dos Renrédios, 2- 'fourbaclor' -Caboclo e 3- Morro do

C'hapéu.

As

rochas c¿rrbonáticas

do

supergrupo São Francisco f'oram depositadas

posteriormente no Proterozóioo Superior.

A llacia do fìio Una

está situada na borda leste/sudeste da legìão geográiica da

Chapada Diam¿rntina. constituindo-se como um irnportante afl¡"rente cla margem direita clo

Rio Paratuaçu. O Iìio [.Ina nascc sobre os nletarcnitos (lue

sustent¿ìm

a

Chapacla

Diamantina e seu curso principal meandra sobre um extcnso plÉìnalto oarbon¿ltioo. clrenando

parte clos rnr-rnici¡rios cle ltaetô. Mucr,rgê e Nova Reclenção. Apresenta águas de cores
esclLras. caracleristicas cle

rios que correm so[rte rochas c¡uartzíticas. Vale ressaltar que

t¡esno sobre o planalto cárstico- clesenvolvido sobre as tochas c¿Ìrbonáticzrs
Salitre (Bonfìm

&

cla [ormaçào

Pedreira 1990). o Rio Una mantér'rì esta característica em suas águas,

apesar da recarga clìre recebe do aquilèro cárstico. Os afluentes cla margern esquerda
constituem a recarga alogênica proveniente clas ser¡¿rs de metarenito (ltoto-2.1), cnquanto

os atìuentes intermìtentes cla marqem direita constituem a reoarg¿t autogênica. Na regìào
oconem enclìentes catastrófìc¿rs. Nestes eventos o lìio Una chega a

sr-rbir mais de 8m

do seu

curso normal. cobrindo a ponte pr'óxima a entr¿rcla cla caverna da Lapa do Bode (Þ'oto-2.2).

No passado. uma vegetação (le rnata oobria toda a região. O plooesso de ocupaçâo.
implantação

a

extraçâo de madeiras de

lei, seguicla pela exploração de carvão
de roças e pastos. culminou com o exterminio quase completo da rnata,

iniciado com

e

t8

Foto-2.1: Drenagem alogênica. Afluentes da margem esquerda do Rio una,
oriundos das serras de metarenitos da chapada Diamantina.

Foto-2.2: Ponte sobre o Rio Una. A tonalidade escura das águas dos rios
oriundos das serras de metarenito da Chapada Diamantina,
persistem por todo o planalto carbonático.

conhecìda loc¿rlnrente conto "trlata de
clesta vcgctaçào

([roto-2.3)

o

cip(i'.

Restarn aincla ¿ìlquns testelÌìLlnhos esparsos

projeto trLatlarnlrr¡sil classifica esta vecetação coll]o trma

I'loresla estacional senliclccidual sttl¡mont¿rna

Vát.iascavernassãoconheci<{asnarcgiãoemestudo.ocltlsVem(ìespertândotlm
urri
interesse crescente pela exploração clo tt¡rismo na área À G|t¡ta clo Poço Encantado'
de tlm
grancle salão cle abatimento subterrâneo, que clá acesso ao lençol fieático. na fi¡rma
da
grancle lago cle á*uuas azulaclas. constitui um clos pontos cle maior visitação turistioa
chapada f)iam¿rntina (Ifoto-2.4). outra caverna que merece destaque na região ó a Lapa
Bocle. uma caverna labiríntica. às margens clo

l{io

c1o

[Jna, que vem senc]o alvo de un¡a

visìtação ttrrística incipicnte. No cleoorrer clos trabalhos de campo f-oram notificados uma
o
série de painéis c1e pinturâs l'upestres (Pninel tle fbtogmfì:rs-2.5). Èst.ls pinturas- até
momento" não f.or¿rnt analisaclas por especialistas. senclo conhecidas apen¿ls por moradores
nativos da região.

2.2- Geologia Loctl
2.2.1- SituacÍio estra tigráfica

A paisagem alvo

cleste estuckl desenvolvett-se sobre as rochas carbonáticas clo Grupo

pelas ['ormaç<ìes
Una. llste Grupo, delìnìclo inicialmcnte po| Derby em L905^ ó constltr'riclo
salitre seria
Salitre (super-ior) e tìebec{or"rro (basal) (lncla & B¿rbos¿r" l97s). A Formação
aos
detìnicla m¿ris tar.cle por [lranner (l9l l) (aptrd Incla & Barbosa. I 978). r efèrindo-se

do Estado
calcáuios escì.Ìros existentes no vale clo Rio Salitre Confbrme o Mapa Geológico

Salitre constitr-ti-se cle ltm conjr.rnto carbonático com pelitos
esrável Misi ( 1979)"
strborclinaclos, clepositac.los em um lnâr eprcontinentaì raso e muito
pafa
em varierções litológicas. subdividc csta f'ormação enr 4 unidades, que

d¿r Ilahia,

a

F

ot mzrção

baseanclo-se

sotrza c/ .tlt¡

(l()()i)

caracteliz¿Ìm qual[o ciolos cle sedimentação tlistinlos, sendo dois

illtino autor, lla unìdade Nova Amérìc¿r. além cle oult os
englobac{os nas unidades Jrtss¿rrâ e Irecê. Este mesmo autor

regressivos" englobaclos por oste

clois ciclos transgressivos.

o Grupo Una clepositou-se em ul.ìla planicre de maré. sob condições
climáticas áriclas, em uma rampa cle cleclividacle moderada. numa l¡acia restrita,
sugere aincla que

que
intermontana. tectonicamente estável. limitada por elevações da Chapacla l)iamantina'
boa parte do setÌ substrato As variações cJo nível clo mar causadas por movimentos

lorma

2I

Foto-2.3: Testemunhos da vegetação primária. (A) Árvores de grande porte
remanescentes em meio à 'ilhas de vegetação primária' (B) poupadas dos
desmatamentos para implantação de roças e pastos.

Foto-2.4: A água cristalina da Caverna Poço Encantado contrasta com as
águas escuras do Rio Una e da drenagem alogênica. O'Poço'chega a
apresentar 60 metros de profundidade.

Painel de fotografias-2.5: Pinturas rupestres encontradas na área de trabalho. Os moradores
locais relatam a ocorrência de uma série de painéis destas pinturas na região.

0piloqenéticos e/oLr nìutlarìças cìinìáticas. bern conro a geonrctria ilo slrbstrato. oliginaranr
ainda variaçoes làcioltigicas

De

¿rcorclo

com Incla & Ilar-bosa ( 1978).

o

Grttpo [Jna cngloba

seqr-rôncias

cronocorrelatas ao Grupo llambLri. ambas f'oram clepositaclas ern u¡Tr lrì¿ìr epioontinenlal

durante

o

Proterozóico Superior Nos dois gn-lpos. as rochas soficram muìto pouca

clefbr rnação

pós deposicional e estão inseridas uo Supetgn"tpo São [:r'ancisco Para estes

autores^ a separação iia sedimentâção epicontinental sobre a parte baiana clo oraton do Sào

Francisco em dois grupos distintos (tJna

e Bambui),

deve-se ao lato da ausência de

continuiclade fisica entre estas uniclades, embor¿r suas semelhanças sejam notáveis e sua

correlação,

¿r

oom Inda er
durante

nível cle estratos seja solidan.rente argumentada por Misi ( 1979). De acordo

alli (l()84) o

o ciclo

Supergrupo São Francìsco engloba sequências depositadas

brasrliano. na região cle int.luônoia do craton hornônirno, em condiçÒes

plataf'ormais ou conslituindo fàixas dobradas em suas zonas margittaìs.

2.2.2-C¿rracterização das rochas c¿rrbon:itic¿rs

Com base nas investigações geológicas cie campo ef'etuaclas no clect>rrer da pesquisa,
consl¿ì1ou-sc c¡ue as rochas car'l¡onáLicas presetìtes na r egitìo <la

Ilacia do lìio

[Jna

âpresentam- se" em campo. de maneira bastante heterogênea, .iustifìcando a subdivìsão em
cluatl'o uniclados. sugeridas por Misi (1979) e retoûìâda por Souza cl

ttlli (1993) Obsewou-

se que a unidade t¡asal é constìtuicla pol ozrlcilutitos avermelhados, fìnamente laminaclos
oorreponclentes

¿r

unicl¿rcle

Nova Arnérica. clesclita por Souza ¿/ al/i (1993) Segunclo estes

¿ìutores esta unidacle, constituída

por calcissiltitos com lamìnação plano-paralela,

está

associda aos cíclos regressivos na baoia cle seclimentação.

No topo do pacote carbonático, ocorrenì c¿rlcarenitos cinzentos fìnamente l¿rminados

Em seção delgada, os litotipos clesta unidade superior. âprescntam uma alternância

de

lâminas carbonátìcas e lâminas com grande concentraçào cle terrisenos (quartzo e fèldspatos

suboldinados), assemelhando-se às clescrições da Unidade l¡ecô, de Souza s1 ul1i (1993).
Como porções intermediárias foram notifìcados calcarenitos cinzentos com intelcalação (le

cåerl,r, passando para uma porção superior mais maciça com estilólitos, localmente
exibindo-se como uma brecha intraformacional. com intraclastos centimétricos. Verifrcou-se
aincla. porções de oalcarenitos esbranquiçados. larninados. as vezes ooliticos e localmente
25

conr estratifìcações cruzadas de pequeno porte, sirnilares às descrições de Souza at ctlli
(1993), refèrentes à Unidade Jussara, associda a ciclos transgressivos. A figura-2.2 ilustra a
estratigrafia do pacote carbonático, observada enl carnpo.
L'avcnra

l.50rn

l,agoa l)reta

R-o

iKrn

- Cìontato infbrido

@
@

Cul.or"n itos cinzcntos. cstl'atifìcados,
localrnente oolíticos do topo da sequência carbonâtica
Cot"itutitos avcrnlclhados fìnamcntc
larlrinados

cJa

basc r1a scquôncia carbt'¡nática

@ Diantictitos da Fonnaçãrl Bcbedoutrr
@ z\luvi¿o recente do lìio Paraguaçu
@ cntú.'to
Figura-2.2: Perfìl geológico

cle cant¡to

Em seções delgadas estas rochas apresentam aspecto mais homogêneo. l'ratam-se

cle

calcilutitos, anquinletalrtórficos (em toclas elas o acamanlento seclilnentar é bastante níticlo),
localmente truncados por estilólitos

ou fiaturas, compostos por uma matriz cle lama

carbonática com grãos subangulosos de quartzo, na fi'ação areia fina, clistribuiclos

cle

maneira heterogênea, grãos subangulosos de fèldspatos (subordinados), também na fração

areia fìna e, localmente, cirnentação esparitica incipiente concentrada no interior cle
estruturas tipo "bird eyes". A soma de material siliciclástico presente nas lâminas analisaclas
varia de l0-30oÁ.
Foram analisadas quinticamente 5 amostras de calcário, respresentativos das variações
fàciológicas do pacote rochoso. Os resultaclos são apresentados na t¿rbel¿r-2.1 As anlostras
LP-O1 e BCO, representam os calcários cinzentos, finamente laminados clo topo clo pacote

carbonático.

A

amostra LR-O1 representa

a

unidacle basal, constituícla

por calcilutitos
26

âvermelhados. linanente larninaclos. As ¿rmoslr¿rs
intclntecliárìas. i:olelaclas respeotivamerìte

fìgurl-2,3

apresent¿ì

Sougy ( l9(r

l),

n¿ìs

IiN-0I e PE-0I" representam

polçòùs

çaverrìas F¿rzenda Natal e Poço llincantado. A

um diagrama de classrfìcação t1uímica dos calcár'ios. de lVlartinet &

onde lìrrarr plotaclas. com relação aos teolcs cle CaO M-f¡O, as ¿ìmostras

analisaclas cluimicanrentc.

Tabeh 2.1- Resultaclo das análises químioas

clas rochas carbonáticas da Fm. Salitre.

(l.aboratório de Quimica ICP-AES. lG-USP)
LP-Oi

BC()

T,R-Oi

FN-OI

PE-OI

%SiOu

5 51

6.85

20.78

u.07

41

ToAlrO.

087

150

526

L2l

0.98

%Fe.'O.

0 4:ì

049

2.71

0.43

0t7

%MgO

097

0.94

2.91

587

20 95

o./nCaO

50.29

49.24

34.53

43 53

29. t8
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Figura-2.3: classificação quimica dos calcádos da formação salitre na área pesquisada.
Diagrama de Martinet

& Sougy ( 196 I ).

2.2.3-Gcologia estrutur¡l

A figura-2.4 apresenta os mâpas geológico e de fotolineamentos da área investigada,
Segundo os mapas regionais disponiveis (cPRM: Mapa geológioo do estado da Bahia e

Pt,Gll: Folha Lençóis; RADAMBRASIL: Irolha Salvador),

as rochas carbonáticas da Bacia

do Rio una estão estruturadas em ampla sinforma assimétlioa, com eixo genericamente

N/s e flancos com mergulhos entre 0 e 30". Em campo
aca.mamento

entfe

0e

3

a

observou-se atitudes de

5o, sendo mais t-equentes mergulhos menores que I0",

caraoterizando onclulações suaves, clo plano de acamamento, com amplitude métrica.
Localmente notou-se mergulhos de ate 35', associados a dobras de alra^sto em falhamentos.

o

padrão geral onclulado cla estratifìcação, juntamente com a ampla sinforma reconhecida

em mapeamentos regionais, permite sugeril uma feição geral do tipo sinclinório suave, para
a uniclade carbonática da Bacia

do Rìo una. f)e maneira geral, estas rochas apresentam, em

carnpo, um acamarnento horizont¿l a subjlorizontal, corn ondulações suaves de tamanho

métrico. A figura-2,5 apresenta um estereograma dos polos dos planos de acamamentr,
mecliclos em campo.

As medidas de acamamento e clemais estruturas analisadas neste trabalho (figuras-2.5
e 2'6), foram obtidas. principalmente, nas cavernas investigadas, visto que os afloramentos

em superfìcie são extremamente escassos, em função da cobertura superficial

espessa que
zta
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e

fotol ineamentos da ârea investigada

TAETEiSq-

@L)
\)

A-Polos dos planos de acamamento
dos calcários (30 medidas)

B-Estereograma da concenhação dos
planos de acamamento dos calc¿írios

Figura-2'S: R'epresentação estereográfica das medidas de planos
do acamamento das rochas carbonáticas.

aO
't¡
ao

t
i¡a

Diagrama em rosácea das fraturas
verticais e subverticais
(104 medidas)

Polos dos planos de fraturas
medidas em campo
(l l3 medidas)

Estereograma do total
de fratrnas medidas em campo.

Figura-2.6: Tratamento estrutural das fraturas medidas em campo

(113 medidas)

nlascâr'a a superlìcie c¿ilstica [:]ste 1ato. aliarlo ao car¿iter-subltorizontaIizado clos planos do
ac¿ìr

iì¿rfirento. r'esultalarn

c¿tmacl¿ts.

ai

err

Lrrrr

da rnsuficientes pa[a

nirt¡rero relaliv¡il¡rente lecluziclo de rlec]iclas cle àtilLrd.:
ertt aetut

Llâs

izirf a cstrLrtLrr¿r ern siclinór'io.

(-oulo estruturas clisluÞtivas- iclt:ntiflcorr-se li'aturas e. cle rnaneila sr"rbolclinacla
loc¿rliz¿rcla. Lrnì¿l

zona tle cisalharnento de baixo ângulo.

r-epr

esentacla

por uma

e

breclr¿t

constituícla pol fiagmentos anguìosos cle calcário. [:m alguns locais esta brecha se apresenta
siücíllcacla. Na C-'averna cla L,agoa Pret¿r oconem as nrelhores exposições clesta zona

cle

cisalhamento. Na Iìazenda Rio r\legre (antiga lìazenda Natal), cstas zonas cle oisalhamcnto
de baixo ângulo. ocorrem conlo estrutur¿rs centirnétrìcas

¿r

métlicas e direções pr'óximas de

[,este/Oeste- truncando o acanìamento sr:b-ho|izontal.

A figura-2.6

apresenta um tratamento estrutlÌral cl¿rs tiaturas nrediclas em campo,

ilustrando a geometria dos principais conjtrntos de fiaturas. Pelo clue se pocle observar. a
r¡raior densiclade de 1ìaturas se conoentr¿ì entre N l0-201r. N40-50Ir. N80-90W e N50-60W.

De maneira geral estas fì'aturas apresentam espaçamento valiando de decirnétrico a métrico.
sendo muilo escassa

¿r

ocorrôncia de liaturas com pleeenohimento de c¡ualquer natureza Do

conjunto clc meclidas, elaborou-se ainda um diagrama em rosácea das fiatur¿rs verticais
subverticars- uma vez clue estas estîìltì,rr¿ts tênì llrande tnl'luência
subterr¿ìnea, sobretucio no conclicionarncnto da instâlaç¿io

cárstico.

L¡r'na

no fluxo

e

dzr água

o cìcsenvolvimento cio nquilèro

vez que atu¿r¡n como (lescontinuicl¿rdes f'avol áveis iì intìlttação e circulação cla

água subtcrrânca.

2.3- Consider:rções sobre o clima e o uso

d¿r

te¡'rr.

O município cle ltaetê se enquaclra clentro do contexto do polígono
fènômeno da seca não signilìca necessariamcnte,

¿r

clas secas O

ausència de chuvas, mas sim uma

riistnbuiçào ir.regular da pluviornetria, como se pode constatar nos grátìcos de pluviometria
anual (figrira-2.7). Lste quadro gera uur¿r sérir: cle problentas sócio econônricos na regiào.
dentre eles o êxodo n-rral. onde a população local. que na sua maioria vive da exploração de

loças, principalmente milho e fèiião, é levada a rligrar para outrâs regiões em busca dc
eÍnpregos. devido às sr¡cessivas perdas na lavouta O hábito do cultivo de niilho e lèijào,

rnuito difirndiclo no sertão semi-á¡ido, f'oi introcluzitlo pelos primeiros povoadores da regiào.

32

[:stas plantas são originzirias de regitìes tlopicais irmiclas- cont rcgirne regr:lar tie chuvassenclo clcsta fixr.na culturas inadec¡Lradas pala as legiòes senri-árìclas

Apesar t1o reuinre irlegr-rlal clas chuvas. os v¿rlores máxiinos cJa pluviontetria anual.

nào sào baixos. Além rlisto. a r-egião é cortacla por rios perenes c apresenta um ac¡uifèro
potencjâlmente explorávcl. ;\lgr:mas Iazenclas vêr-rì ilììplantando sistemas
atrâvés de pivô central. ab¿ìstecidos por captação de ligua cÌo lì.io [Jna.
culturas agricolas nìâis âclâptadâs ao clima da

r-egiz-io,

de

irrigaçào

A utilização de

tarnbénì podelia ser uma alternativa

viável. Aparentemente o problema clas secas se acentLrou com o clesmatamento instalado na

região, sendo (lue as questões climáricas envolvem uma sórie dc variáveis complex¿ìs de

caláter global. âlém de exi.qir um tempo mâior de r.egistros. Analisando os gráfìcos..
pelcebe-se que

a pâfiir clo ano de 1982. houve uma diminìiição dos valores anuais

da

pitrviometria, rnesmo nos anos de pico destes v¿rlores.

O projeto R¿rd:rmbrnsil

c¿rlcì"rlou

o balanço hidlico da r.lgião. corr um

per'íoclo cle

observação cle 60 anos (1915-1975). parâ â estação Itaetê. situ¿da nâ cidaclù de Itaetô,

à

margem clo rio Paraguaçu, obtendo os seguintes resultados:

Clim¿r

S

['r'scipitação
¡nódia
À¡to ¡¡rais
chuvoso
,Ano

¡nlis

seco

Periotlo mais

_!þr¡¡:oso__
ileríodo rr¡uis

rrbrin¡ iclo a
61+ 0

semi-hlirlo

nl nr/ ¿ulo

1935 conr l089rnrn
I

924 cxrm

JI

6mm

Nov. - I)ez
Mai. - OLrt

s0co
'ì-abcl¿r-2.2: Balanço hidnco. trstação Itaetê

(extlaido do Ploleto Radarrbrasil, 1 98

(IìA)
I)

Co¡n base nestes claclos os autores concluir¿un que a região apresenta urna clistribuiçào

muito irregular das chuvas, com temperaturas elevadas e uma delìcìôncra hidrica durante 9
rneses, sem qr-ralqucr excedento, sendo Novembro e Dezembro os meses de reposição

No intulto de se obter o bâlanço hidlico da bacra em estudo (Rio [.lna), utilizamos os
dados da estação Faz lguaçu, situada ¿ìs margens do Rio lJna, para um periodo de
obseruação de 26 anos ( 1969- 1995). obtendo-se os segr"rìntes lesultadosr

Clima

Senri-¿iriclo
7

¡nérlir
Àno rulis chrrv<lso

I

*-

l6

nrm/¿lno

978 com i2T0lnnl

Â¡ro rn¿¡is seco
-122L.g1.183nìm _Per'íodo mlis
Nov. - Ì!lar'.
c htrvoso
Pcl'íorlo nriris seco
Tabela-2 3 Balanço hicfiico. Estaçâo Faz. lgLraçu (BA)

Com base na anhlise do gráfÌco de balanço hidrico (fìgunr-2.8), constata-se que

a

região apresenta urna cleficiência hidrica de 24,5 rnm no peliodo analisatlo. senclo f)ezernbro

o rnôs

cle reposiçào cle ágr.rzr

no solo. c'om base no gráfico de pluviometrizr

anr-ral

(ligura-

2.7) constata-se que a r-egiào apresenta anualnente uma distribuição irregular de chuvas. De
acorclo com o qr-re 1bi obsetvaclo, ocorrem evcntos de chuvas catastróficas e perioclos secos

de duração irregular Vale salientar, que apesar de aprescntar urna distribuição irregular cìas
chuvas" os valores nrárimos da p[tviometna anual. não são baixos.

A partir da anáìise destes gráficos, percebe-se

clue a área cle estudo apresentava clesde

o inicio trma pré-disposição natural para probìemas relacionaclos a clistribuição flas chuvas,
mas a má tLtilização da terra na região. através de clesm¿rtamentos segr"ridos cle queimadas"
Pode let agravado cstes probiemas.

A rcgtào

aprescntav¿ì Lrm¿ì mata exuber¿rnte (lìloresta

cstacional semideoiclr-ral submontana, R¿daml¡rasil 198 I ) que f'oi praticamente exterminacla

num períoclo de 20 anos. restando apenas alguns pequenos testeÛìunhos isolados. Neste
processo de desmalalnento não fbram potLpadas nenì

¿ìs

margens dos lios. ¡esult¿rnclo n¡m

assole¿lmen[o progressivo clos rios [Jna e Paraguaçu, ¿rssociado a uma alta inciclência de

ravinanìentos ¡ìÍrs cncosras dos vales destes rios.

o

próprio l{io tjna que surìpre

se

apresentou como Lrm [io perene. teve seu curso interrompido na seca clo ano de 1993, tàto
este inédito, aré .¡ntào Analisando-se o

-qr'áfloo

cle pltLvionretria anual (fì grr r.:r-2.7), percebe,

se que os valores anu¿is cla pluvìometria apresentam-se prog|essivamente mars baìxos. nos
úrltimos 20 anos, mesmo nos anos de pioos clestes valores l)esta [brma srLgere-se c]ue o
desmata¡nento vem interlèrindo nos legimes de chuva da re.qião, uma vez clentro cleste
mesmo períoclo a vegetação local loi praticamente dizimada.
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Figura-2.8: Balanço l-lídrico da bacia do rio Una. ltaetê-BA {1969-1995)'
Estação Faz. lguaçu.
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3-O siste¡tit C¿írstico
3- l

l]:rcii¡ <lo Rio Iln¿t

- ;\ srrpcrfície c¿irstic¿t

O Iìio
esczr¡pacla

clir-eita

dl

e st¡its

ftrrrnas tlc rclcvtr

LJna ¿ìpresent¿ì Llm vale assirnétrico^ constitr-titio

por tlnìa serra [t)rtemenle

na margem esquelcla e ulr¿r r¿ìntpa suavenente inclinada e oncìr¡l¿rda na lnargeln

(figum-3.1) As serras cscarpadas cla nlargem esquercla são

merarenitos

<1o

G¡upo C'hapacla l)iamantina (Ilontìm

&

Sìistentadâs pelos

Pecìreira. 1990) atingindo altitudes

cntre 9OO até 1200m. Os terrenos da tnatgen direita se apresentam como tlma ramp¿ì
Su¿ìvemente lnolinzrtla. colrl cleclividacle rrédìa em torno cle 2'. subindo até uma crista colll
altitr.rc.le máxima cle 7.lOm. E,sta

crista delimita uma segunda serra sustentada por rochas

& Pedreira, /991)), exibindo um¿r fàce escarpada na
sLla porçào Orienlal. que clecresce abruptanrente parra altitudes enr torno cle i20m na extensa

carbonáticas ¿a Fornração Salitre (tsonfim

planicie clo Rio Paragr-raçrL, clesenvolvicìa sobre rochas do ernbasarnento de idade Arqueana e
lcrcalmente sobre t ochas cla Formação Bebedouro (Bonfim
Analisando-s1¡

& Pedreira"

1990)

o televo a partir (lc cartâs topográflc¿rs. em escala l:100000.

cársticas se apresentam cle maneira incipienle. restritas

orientação aproximaclanrente NW/SE.

A

¿ì

as lèiçòcs

espatsos ¿rlinhamentos de dolinas com

observação clo relevo a partir de bases em esc¡las

rnals cletalhaclas permite a iclentilicação cle ltrn nítnlero maio| cle fèições cárstioas

Com base nas observaçàoes cle campo e
I

;60.000),

const¿tt¿ìr¿ìm-so

vales lh-rviais encairaclos"

vostígios

¡.n¿ls

c1c r.rma

n¿r análise clas

lologralìas aéreas (escala

pirleoclrenagem cle stLperfÌcie, representados por

conì perfil suave. oom clireção- O[à L,este/Oesle e o¡a tendendo

¿r

Norte/Sul Na m¿ioria clas vezcs. estes varlcs não apresentam cursos cl'ágr'ra e nào se
conrunicanr cofn âs clrenagens lluviais atuais, oaracterizando-se como vales cegos.
C)casionalmente. em periodos cle chuva- regislra-se algum fluxo de água nestes vales
Provavelmente oS Ìnesmos t'oram entalhados por antigas clrenagens llttviais. senclo tnais tal de
capturaclos por um sistema tle c{renagem através de condtttos subterràneos. fòrmados pela
carstilìcação ern sr"rbsuperlicie.
observanclo o Mapa cle fienômenos c]ársticos (nnexo-I), vcrllìc¿r-se que os terrenos da

mâfgem esquercla clo

lìio una,

¿ìpfesentam recarga cle natuleza mista (recarga alogênica

oriuncla dos metarenitos cla cìhapada Diamantina

e rochas da Formação Bebedouro, além de
17

Serra de Nletarenitos
(foto-A)

Frente Escarpacla
da Serra Carbonática
(foto-C)

Su¡rcdicie Carbonática
(foto-B)

0.80

0.60_

0.40_

.St

¿&'

€

Figurâ-3-1:

Aspecto geral da superfície

cárstica-

rec¿ìrcâ itutogônica oriuncla dos cirlcários cla

ocorrr uma rccalga

I;olrração Salitie). Na ntargetn clireita poÌ

cle naiu¡cza sonrentc ar,rtogðnica

aoornpanham o corìtato geológico entre as uniciacles

{'e¡tos ticchos

cLo

su¿ì \,ez.

porçào sul tLo Rio Ui'ra,

cLa

Grtrpo Chapada l)iamanlin¿r e Ò Glupo

I Jna.

A partrr-clas fbtogralias
sr"Lperfìcie chlstica.

¿ìérc¿ìs

A pârtir deste

(cscala I:ó0 000) fìrlam traçaclos os fotolineamentos

mapa cle 1òìineamentos

lòi obtido um

cla

cliagrama em rosácr'a.

ilustrando as cìireções prefèrenciais destas f'eiçires superliciais do reievo. Comparando-se este
diagrama com

o

diagrerma e¡rl roshcea das

fiaturas medidas em campo, percebe-se que

os

t'otolineamentos âpresentaiìl uma oriontaç¿ìo prelèrencial difèrenre das clireções dos principais
conjuntos de fiaturas medìdas em campo (fìgrrm3.2).

A

t'otointerpretação

(

1

.60.000) e

o mapeamento cle campo, sintetizados na Carta

de

Fenômenos Cársticos (áìnexo-l ), pelmitiram a identilìcação de uma série de fèições cársticas,
caracterizarias abairo e indicadas na lespectiva carta:
I

-Escarp¿ìlnon(LS

Foram (letectados uma sórie de quebras de relevo com desnível abrttpto, resultando em
paredões escarpados rlue produzenr fèições lineares. t'¿rcilnrente detectâveis em f'otografias
¿réreas F.stas escarp¿ts. ()correlr as vezes associ¿rclas iìs clepressões c1u-stioas. ou como vertenles

abruptas beirando vales secos ou drenagens perenes. poclenclo ocorrer aincl¿r cle rlaneira
isolad¿r. Estas fèições auxiliam na identifìcação

e traçaclo de antigas linhas cle drenagem

superfìcial sob|e os oarbonatos, rndicando a paleod|enagcrn fluvral

Iìm canpo detecloll-se Llnr conjunto de pareciòes esoarpados cxibindo
siluaclos entle a Lapa clo Ilode e a lbz do Rio Una

espeleotemas,

(figtira-3.3), avançanclo pala jusante no Rio

Paraguaçu. Nesta sitr-ração particular os vaies desenvolveram-se ern regìme fluvio-oárstico.
N-estes paredões rochosos cìetectolr-se aind¿r a ocorrôncia de pinturas

nlpcstrcs Aìguns destes

painéis estão situaclos há rlais cle 2,5m de altur¿r cla base da parecle, hoje em dia tlificilrnente
acessiveis ao homem. Oconem também paineis situados entre 1,5-2m Lm ambos os casos,
estas pìnturas apresentam, looalmente, sinais clc desgaste por enchentes
Z.:Re_sls_ d

A

<1o I

io.

9 drq!aC9!tt-$!pjrij-sls!

superlìcie carbonática apresenta clois tlominios principais, quanto

à

drenagem

superfìcral: um domínio conr vales fluvias ativos. e outlo corìl vâles intelmitentes. Estes clois
padrões f'oram verilicaclos em campo e denrarc¿rdos ern 1'olograha aérea.
39

Diagrarna em rosácea dos
Fotolineamentos de superlîcie
extraídos das fotografras aéreas
(cscala l:60.000)

Figura-3.2: Comparação cntrc

Diagrama em rosácea das
lraturas verticais e subverticais
rnedidas em campo
( 1 13 medidas)

os Iotolineamentos c as fraturas medidas em campo

I
ì{

Espeleotemas (foto-A)
Escala

,.'

vertical

':]

Caverna Santa

Cla¡a II (foto-C)

r-É#

Pinturas Rupestres (foto-B)
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l----¡-J

l20m
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Figura-3.3:

Aspecto dos paredões escarpados que ocorrem em trechos flúvio-cársticos dos rios Una e Paraguaçu.

colll calrais de escoatlìe¡ìto sLrllerlìcial
2.-i..!l¡lc,.s llff-rl¿L!- Ieprcsent¿ìllr tts t'icls ¡retcncs'
Neste clotninio
ativos e integraclos n¿r t-ecie cle dreuagern p|incipal (rlos una e Pa|agrtäçu)

e planicies cle
preclorrinam Processos lL¡tiajs. conr cleseDvohrinlento cle vales lluvlais
()Cullclì) lbilucs eat sticlts
rnunCìlçitr. COnì tCrIaç(ìS lìÜ\t¿lls..ltllìtiìlììclìl( (ulìl a pAl\ilgCllì lltl\illl.
nas vertentes
|essu|gôncias c escar-¡talnclllos. ¿is vezes colll caveflì¿ts sìtuadas
couro

jrlclìca unt dorrinio clc palsagem lluvial. loc¿lL¡ente cor]] 1ìições
verticalizadas. I.ista assocìaçzìo
cársticas ¿ssoci¿rdas.
2..? ,Vjlþs. r!1!c-r1xl!el!ç,.s-corrcspond

etr aos v¿rles sem cr:rsos cl'iigua

¿ìti\ros atualmenle oLl

depressões cársticas
reslrito aOs periocìos de chuvas. Algumas vezes são iutetrompidos llor

Iìmalgutlsll.echosainclaconserValìca¡¿rcterísticasclcva'lesf,]uviais.ondeocscoamento
clesle tillo dc clrenageln clc
superlÌcial fìcou rcstr.ito aos episriclios cle chuvas ocol-t-ctn tlechos
maneir.a isoìacla. que não se coneotaut

colll nenhutll outfo sistema de drenzrgetl superfìcial ou

Lslcs lltlllos isolados"
teturinanr cm pontos cle absorçào clo escoatlletltcl su¡rcllìr:ial
Vestígios de antigos oanais
parciaimente scglrelltâc.los ¡rO| clepressÒes sào irrterpretaclos cot¡o
Iìuviais. culo 1ìux0 cl'á¡pa

lòi

oa.ptur aclo

pol

l.lì.ì.1

sistell)a de rJt.cnagens cár-slicas sublerrâneas'

pontos
nto de uma a¡tiga recle de c[-enageur fluvial, através da inslalação cle
indroa umir fÌrse ir.rcipiente <ìo
de absorção do escoamento superlìcial e drenagetÏ oentrípet¿ì.
reticulado de bacias
irricio cje desenvoìvinlento de um carste poìigonal. onde llt'eclornina trm

Ilste

clesmer.nbr ame

poligonais f-echadas con clrenagem centripeta
.ì-l)Cprvssi't's

r.

tu st iC¡s

ljlrrac]aslèiçõesrrraiscaracter-isticasdasupcrficiecárslicanalegião.sãodepr.cssÒes
a classifìcação de Jennings (1985),
1èchadas, com iormas e c.ìirrcnsões variaclas. Seguindo
pode-seidentificardesdeclolinasatéuvalasAsclolinasrepresentamasdepressõesmenores'cie

lormacônicaouir.regular'crltrleixolrrai<lrrlealél00m,gerairtrcntoassociadaaurrrpontodo
ilregular' fiequentemente
absorção As cìepl'essÕes maiores (>lOOnt) oom perimetro
englobzrrtclo clepressÒes nlelÌores corresponcìem

às uvalas As uval¿rs representam l'ormas

compostas.fbl.rnadaspelacoalescênciacleváriasdolinas.eestãoflequontementeassociadasa
que delirllita o perímetlo destas
r,ários ponlos ile absorçâ.o cla clrenagem superlìoial o traço
ponlos de iniìexão cìa superlÌcie do relevo
clepressÕes etn n'ìapa, representa a linha que une os

r\sc1ellt-essõeslì]eÌ]oïcscomcliàllctr'ost¡uer'atianrr.lesdel.5lrraléclezctlasdelrretros
variando tle 0'5nl até
(<100m), ¿Ìpreser]lanl lòrnas circulales a suircit-cularcs e prol'Lrnclidades
t2

cerca de 2Om. ;\s clep¡essões maiores (corr cliânlctros or-r ciro maior. superiot'es a l00m). nào

sào cletectadas ern escala cle campo. s¿ìo demarcâclas soulcnLe através clc [òtoglafìas aereas
l:-xibcnt fbrmas irregulares. com eixos rnaiores de até 3 qr"rilòmetros. ¿ìprcsentam prolìrnclidades

variando na orclct.¡'t cle clezenas cle iretros. Coln relaçào à morfblogia em pelfì1. ambas variatn

de perfis

sLraves. abruptos (cscarpaclos).

ou depressões cle pelfìl misto cle abrupto e

suave

(lìgurr-3.4).

¡\s clolinas e as uvalas podem reprcsentat os centros cle bacias poligonais. ondc

a

clrenagern colìverge para un.ì- ou várìos, pontos cle absorçào 1lo interior da deplessão. Estas

bacias cle drenzrgem centripetâ corrcspoìrclom às depressõcs poligonais, ou bacias poligonais

fèchadas cle drenagenr centÌípeta. Nos setores onde predominam drenagens intermitentes,
ic{entifìoot¡-se a ocorrência de vários tipos cle clepressões. com fbrmas e dìtnensões valiadas.

A

ìclentif'rcaçào clas clolinas

f'oto-qrafias aéreas

e

clas bacias poligonais de drenagenì centripeta

fbi prejudicada em lìrnção da escala

(l

n¿ls

(;0.000), unìa vez qtre o desnível

associaclo a estâs feìções é de alguns metros, tornando-se imperceptivel ncsta escala Por outro

lado. ocorrem nitidos alinhamentos de dolinas com clireção NGl0W, ou EAV. As uvalas, por sua
vez. apl esentam eixos nr¿riores com esta mesmâ orientaçào.
4 - S u mì d o

ute_$ a!!!-qgê nrcgs

Estes pontos representarn os locais de injeção cla ágr-ra superlìcial no acluífèro cárstico A

maiol parte destcs pontos lìrrarn
b¿rixos, no

interio¡

lòto interpreteìclos con.ìo

os pontos lttpogt etfìoatnertte

clas clepressões cársticas. tenclo em vista clrre a escala cle trabalho

rnais

(1:60.000)

clificulta a visualização de leiç<ìes menores que 60m ( lmm na fbto aérea). P¿lrte destes pontos
lol am cletect¿rclos em canìpo e plotaclos no mapa. O alinh¿rme nto cleles podc

como indicação tle unra rota

cle fluxc¡ cla água

se

r

interpretarclo

sltbterrânea ¿rtravés de condutos.

Não f'oram localizados sumidouros de escoamento alogênioo Os rios orinndos das áreas

de roohas siliciclásticas, invadem

zr superfìcie carbonática sem

fbrmar pontos de absorçào

clestos lluxos

-e¡i¡!aS- na I'otointerpretirção notificamos crist¿rs com distribuìção esparsa, alinhadas
prefèrenciahnente no sentìdo ñS.
5

6- Surgêno!45 q4r5-t¡c,as

Nos trabalhos de campo detectou-se apenas uma surgêncra cárstica. sìtuada à margem

clireita do Ilio Una. Esttr sr:r'gôncia sitr-la - se na

exttemiclade norte de

un

alinhamcnto
.13
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lt
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t
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500r¡

60m
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Figura-3.4: Croquis ilustranrlo o aspecto em perhl dos clifèrentes tipos cle
depressões cársticas cncontradas na área de estudo.

signifìcativo clc 1èições nrìst¿rs cie paisagern fluvial e iiiçcìes cársticas. Suzrs tigr"ras claras c

c¡stalìnas iìpresentanì naturez¿t cliÍ'elente ctas á¡¡uas escLtras rlo Rio

Iina

De ¿rcordo cot

clepoilrentos clos nìoraclores tla região- trata-se de Llma nascente perene
O aliniranentç cle fèrçòes mistas de pâis¿ìgem lluvial e cárstìca, associ¿rdo à esta nascente"
trata-sc cle um paleovale tluvial. ¿rtualrnente seco O coniunto situa-se na porção central (lo
Mapa cle Fenômenos Cársticos. a leste do povoado da Colònia. nâ nargem direita do Rio [Jna

e exibc clireção N-Nwsstl. [iste paìeovale

o leito segmentado por depressoE's

¿Ìpresenta

cársticas e ternina no alto cle uma cncosta zi rnargem direita clo Rio Una, próximo à setle da

[ìaz. Rio Negr.o Na bâsc dest?ì encosta encontroll-se. du[¿lnte os tlabalhos cle campo, a
sr.rgôncia cárstica perene. com águas cristalinas. qlle corre para o Rio [Jna, constituído por
ágnas com cor escura. O alinhamento de ilepressões cársticas e os ¿rfundamentos Ieccntes do

terreno. aliacla à ocorrência de Llma nascente pererìe no fìnal (Leste alinhamento, sugerem
presença de rotas cle lluxo subterrâneas, concentra(las em condutos
superpostas ao paleovale fluvial. indicam que

tìuvjal,

a partir de uma clrenagent

o mesmo

¿l

As tèições cársticils

se desenvolveu inicialmente em regirne

cle natureza autogênica Posteriormente, com

o

desenvolvirnento cìe con<lutos subterràneos, este curso d'ágr,ra loi capturado pata o interior de

um sistenla cle clrenagens subterràneas. E,m função do tamanho deste vale ern superltcie, e do
volurnc cle água c¡ue sai da nasccntc, sLrspcitu-sc quc ('stc crLrso cl'ágtra constitLli ¿ìtualfiìente Llm

inìportante afìr¡ente sitbterl âneo clo llio [.jna.

3.2-NXntcrill de cobcrtttrn tln strperlTcie tlirstic:l

A supertìcie

&

origtttt

carbonálic¿r da r e-urào eslucl¿rcla ¿ìpresentâ unr televo c¿irstico encoberto por

rLma oam¿rcla cle materi¿rl r-esiclual supérgeno.

Ar.rbert

e stt:r

cotn cspessLlra e natlrreza bastante variável.

Pochon ( 1977). salientan ir irnportâncitr do papel desempenhaclo pelo material

cìástioo i¡solúvel presentc nas lochas carbonáticas. Depois de clesgrergados e depositados nos
vales, o material protege a rocha solúvel, 1àvorecendo
Segunclo o projeto R:rdanrbr¿rsil

clo

rio

¿r

erosão lateral clas verlentes

o nìaterial de cobertura da superfÌcie cárstica da Bacia

[.ina é, enì pafie, proveniente d¿ erosão clas serras da chapada Diamantina os

m6raclores cla região reiatam uma série de colapsos deste mâtetial, associaclos a peliodos de

chuva A espessura desta camada superfìcial varia desde rnétrica até decamétrica. sendo muito
escassa a exposição cle alloramentos

do calcário. Com relação à composição desta cobertura,

-li

sellple como tll.tì lllanto coll'l col
observoll-se qtle apresent¿ì calactcristicas clìstintas Ocorre
avermelll¿rcla.colll¿ìSpec|Ocjelatt.lssolo.oncleagranttlometriatLaspartictllâsconstituintesvaria
cles<leargìlaaté¿rreiafìna.al.s¡ì'rnr¿rsvczesâpfesentandoconcentraç.)esclecl¿rstclscentimétricos
próximas ao topo tìo pcrfìl Outrars vezes
a clecintótricos. sub-angr-Llosos cle oalc¿irio silicifìcacìo.

ap[esentaconcentfaçOesserrrelhantes.constitl-titlasporl.r.acmentosclecalcário'clesclegrânrrlos
c1o perlì1. EI]l arubos os oasos a espessurl ó
¿rtó seixos. silicifìcacÌos ou não. próximas cla basc
algiloso a arenoso' com cor
variável. Ocorrem aincla porções constittlídas apenas pelo rnanto
clesta cobertura As amostras
avermelh¿rrl¿r. I,iorau analisaclas tluimicamerrte cluas amostras

como perf'rl moclelo da cobertura
analisaclas l'oram coletadas em trrn perfìl consicleraclo
direita do rio [Jna' próximo iì
autóctone oom aspocto clo latossolo. está situ¿rclo n¿l margem
cscarpa cla borda orìental do planalto cál stico.

os resultacìos sào apresentados

n¿r

t¿lbela-3'14

AamostraAlf.oicoleta<larrabasedoperf.ilA¿rmostraA2f.oicoletada40cinacinradeAl.
perfìl
sobre uma cascalheira numa pot ção mais intelmecliária do

A3

AI
u,/o

S

iO,

ll

66

69

13

16.05

7oALO.

t7 86

9óFe-'O.

6

?.4

s91

%MgO

008

008

%Ca()

005

%Nâro

002

0.0?

%K,O

022

\)¿

9/oP:O:

0 0t

U

%N{nO

0i

029

-",rdIÌt

082

0.83

70P. Ìì

1 11

7.t5

7"'l'otal

99.55

99.7 8

%HrO

ì

--o{D

t4

Cr (ppm)

84

70

Ni (ppm)

)-t

28

Zr (ppm)

540

550

Sr (ppm)

t2

ll

Ba (ppm)

t02

8ì

'tnbeln-3.1,4: I(eslrlta<los

clas análises químicas clas amostras cla cobet'lttr¿r

(dìtiação
firnção clas obselvações cle canrpo e cìas an¿ilises cle labolatório I'ealizadas
e análises rluinricas cia roch¿r carl¡onáLica e clo lrtaterial de cobelttLra)' conclttitt-sc

[:r'

cle raios-X
clue tocìo

o matel'ial

cla cobertr,rra, na nlafgcnì rlireira cio

Ilio tjna. é resiclual.

provenienle clo

laclo' na
intcnrperisnro clos c¿rlc¿i|ios^ eKcetO nas vltrzeas. onde ocotrcnl ¿rlttviões Por outro
da
margeir esquercl¿r. a cobcrlura é em p¿ìrte ¡lrovenìente t1a etosão clas serras siliciclásticas
f'orntaçào
Diamantina. c parte provenicnle cla alteraçào dos calcários e clas rooll¿rs da
Clhapacla

llebeclour o. Ilxibindo- clest¿r mane

ir¿r

t¡rna m¿riol variação dc corrstittriçào.

Noclecolrerclapescitrisal.or¿rmrealizaclostestesdeclissoltrçãodeurnaamoslr¿rcle
tocha c a sr"ta relação
c¿rlcário. buso¿rn<lo-se avaliar o leor (le materiâl insolilvel contido nesta

com

o

material cle cobertura cla super-lìcie círrstioa. Avaliamos

a hipótese cla cobertura

cafbonlrtica Os resultados
super-ficial clo |eievo ser um possível resiciuo de clissolLrção <la t'ocha
carbonirtioas, através
obticlos estão clc acorrlo com as análises clas seções delgadas clas rochas
cla nticroscopia óptica. onde constatou-se qLle
fèldspato) presente, v¿rria de

o

teor de rnatel'iâl siliciclástico (quartzo

e

l0 a i0%. conl base nos testes cle dissoluçào, o volume cle

da âmostra submetida
residuos insolirvers cor.responrlem à, ap|oximzrclaurente. lo%o do volume

ilustrado na tabela-3'18

à clissolução, conlbrme

Arnostra
cle c'. auio

Masç:r cle rcrha

De

-sldade d¿ì

Vohrme de

lo:lr¿t

lrxh¿t

(g/cmr ¡

dissdvi,ria

r

6L)69

cìisrMda (g )

Ma-ssa
r

e;iduo

de
d¿t

Dqs.

clo

Reiiduo da

VoL do

Ponccntâgem

llesíduo d:t

de resíduo
insolírvel

diw

ctisvriução (g)

clisxrluçãir

tt"t792

2.1166

2.2800

I,

(cnt')

(s/cm'l

ução

(curl;
r

9l5

10,6581

BC]O-l

30,1492

rxto-2

?4

l5fi

1.6q7 6

12,691t

3 sl35

I

?c)59

1,5390

12,,1266

BC()-3

25,0621

2,6980

9,289

2,1t2'7

,

?lRq

0,9436

10,

?

I

'Iabela-3.1Iì: Resrrltados dos testes tlc clissolução da roch:r clrbonáticn

constitlrido por
Atr¿rvés cle clifiação de raios-X, constatou-sc que este resíduo era
de raios quartzo, f'elclspato e mica branca (muscovita). Realizaram-se ainda testes de difração

x

buscando-se
clas amostras clo material superfìcial, clue reoobre a strperfìcie c¿rrl¡onâtica,
obtitlos
sua provável liliação a parlir da altel.ação cla rocha caloárea Os resr'rltados

avaliar

do grupo da
revelaram a presenç¿l de quartzo. hiclróxiclos <le Fe (goethita) e argrlo-minerais
cobertnra e ¿r
caolinita. Estes resr-rltaclos sugerem ltma lotte associação entre o material cla
4'1

r

sfl I

De
rocha carbon¿iticâ. oncìe o ftlclspato. presente nos ciìlcários. tranlòt uar-se-ia em caolinita
em questão'
¿rcorrlo com os resLlltaclos obliclc¡s nas análises quinlicas, ¿rs rochas carl¡onáticas
(amostras cle
aplesentalìì r¡m teor elevaclo cle [re. Compar-anclo-se com os paràmetros tltiliza(lÒS

calcário pacL-ão).

¿rs

l-ociras analisaclas chcganr a âprescnt¿ìr -i l,czes mais Iìe. clo tlue os valores

esperaclos parrtr as rochas carbonáticas. Llste resultaclo relbrça a associação entre

cobertura s¡periÌcial e

¿rs

o

m¿rterial da

rochas calcárias clo (ìrr.rpo LJna. Os rcsultaclos clas an¿iiises qlrinricas

dos calcários são apresenla(los na tlrbel¿r2. I

3.3- I'tocessos de sttbsidênci¿r receltte
De acorclo conì o (Fle I'oi apresentado anteliornlente, a paisagem estttclacla apresenta uma
Superlicial, cle n¿rtulez¿r e espeSSLlrâ bastante v¿rriáveis. Os moradores cla região

cobertura

(painel de
relatam uma série de colapsos c{esta cobertura após períodos cle chuvas
fotogrnfits-3.1) Nos

tr¿rbalhos de campo. encontrou-se tlm abisnlo com 24m de profundidade

(Abismo clo sr. 1¡eno, vicle c,.Or¡rri.s-anexo- l,t), f'ormaclo após r:m episódio rtma única chuva
(conforme relatos clos moradores) Além cleste registro são mttito comuns na região uma série

de clolinas mistas cle substclência lenta e oolapso- com t¿rnranhos e prolìLndidacle bastante
variáveis, f'o¡marlas ¿lpós eventos clc chr,rv¿rs. Na maioria clas vezes, estes colapsos acabam
fbrnlando
lorm¿rndo pontos (le absorçào. quc com a evoltrçtio clo processo podem acabar
l)e maneira
clolinas e, mais t¿rrcle aincla. cotr ¿r coalcscôncia <ie VlrrÌ¿rs clolinas 1òrmar ltvalas
teto de
ger.al os colapsos e subsiclências cm terrenos cárstioos resuh¿rm c1o rompimento clo
cle cavidacles
cavernas, ou <la migração clc material inconsoliclatlo cla cobeltura para o interior
ìnicia na interfàce
cla roclra ca|bonhtica. Seguntlo Pa|ate (1984) csta lnigração cle material se
r.och¿t/cobertu ra e cresce de

baìro para cima

e
De ¿rcordo oom ogclen et ttlti (1989), a oaracterizzrção da rnorfologia, c{istribuìção
geotécnioos
origem clas cavernas e clolinas de uma área, permite a prevenção dc problemas

inerentes cle regiões cársticas. Newton

&

Tanner (1987.¡ sllicntam quc os nlecanìsmos que

e 2- construções
clesengatilham processos cle suìrsiclència s¿ìo: l-r'ebaixamento do nível d'hgr-ra
aì-lnìento
civis. O rebaixarnento <lo nivel cl'água pocle provocat a perda do supo|te hiclrostático,
cla água, ou ainda
cla velociclacle cla água e, consequentemente ¿ìumentâr o poclcr cìe transporle

do
gerar uma recarga induzida torna<lo suscetiveis áreas antel iofnlente estáveis. Flutuações
nivel cl'água podem também alterar- as proprieclacles fìsicas clo solo. em finção de
1{J

Painel de fotografias-3.l: Exemplos recentes do processo de subsidência catastréfica do terreno.
As fotografias apresentam dolinas formadas durante episódios de chuvas, nos últimos 5 anos.

encharcarnentos e ressec¿ìlnentos sr.¡cessir,'os. clcscngatilhando l)roccssos cle subsiclência As
construções civis podern provocar urn excesso cle carga sobre o teto cle caviclades cársticas.
através de fundações ttral planejadas. ou ainda uma saturação cle material inconsolidado (no

caso de barragens). Ainda como resultado de contruções civis podem ocorrer processos de

pipittg acarretando o transporte de material da cobertura para o interior de caviclades.
Cooke

& Doornkarnp (1990)

afìrmam que as flutr-rações do nível d'água são os maiores

responsáveis por subsidência em terrenos cársticos e ressaltam que. nos E.U.A., as ocorrências

resultantes da ação antrópica são geralmente as mais trágicas, uma vez que se desenvolvem

mais rapidamente em regiões povoadas. Segundo Newton

&

Tanner (1987) os colapsos

induzidos pelo homem, nos E [J.4., superam as ocorrências naturais.

Beggs

&

Ruth (1984) realizaram um estudo na Flórida (EU.A), investigando

os

parâmetros envolvidos na formação e colapso de cavidades. Os autores constataram que, na
região estudada a ocorrência de colapsos não está relacionada aos picos cle chuva. A incidência

de colapsos aumenta

exponencialmente

com a diminuição de profundidade da

rocha

carbonática e do nivel d'água.

Ogden ( 1984) sugere Lrm roteiro metodológico para

o

estudo cle processos

de

subsidência em áreas cársticas e ressalta que os tipos cle clolinas variam em função de fatores

.t\
,-t--

climáticos, geológicos, hidrológicos e topográfìcos. Sowers (1984) sugere uma série de
Inedidas para Ininirrtizar os riscos de colapsos. enquanto Gordon (1937) sugere uma série de
medidas para minimizar os resultados de um colapso.

^ì

I

Com base nas observações em campo, suspeitamos que os clesmatanlentos em larga
escala, tiveram grande contribuição no processo de desengatilhamento e f'ormação recente das

dolinas de subsidência e colapso registrados na área. Tendo em vista que em função da retirada

da

vegetação, aumenta-se

a

quantidade

de água que infiltra no material

inconsolidado, resultando no carreamento deste, para

o interior

superficial

das cavidade$ subterrâneas.

Ressaltamos ainda que a região apresenta um regime de chuvas bastante irregular, com longos

periodos sem nenhum registro de precipitação pluviométrica

e

períodos

de chuvas

catastróficas. Nos períodos secos, não há oportunidade para o crescimento de qualquer tipo de
planta. chegando a gerar focos de desertificação. Por ocasião clas chuvas, a grande quantidade

de água que infiltra no solo, encontra-o desprotegido, e acaba por erodir o material

da

cobeñura, transportando-o para o interior das cavidades subterrâneas.
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Obselvando-sc o Mapa
strbsiciência apresenlam

c1e

Fenômenos Clársticos (¡nexo-

l).

percebc-se

c¡r-rc

as clolinas cle

um lbrte alinhamento Nolte/Sul. ì)rovavelmente cstas fèiçòes estão

associaclas a urn sistema cle condutos com mosma olientação prefèrencinl.

3.4-Cavernas e rot¿ts de fluxo d¿ rigrra subterrânea
Foraln cncontraclas na área u|rì tot¿ll cle treze oavernas (t:rtrch-3.2), que tbrmam clois

gtttpos cle caracteristicas inorl'ológiczrs distintas. Um primeiro conjunto engloba as cavernas
conr padrão planimótrioo e¡rl rcde (!rtu,ork, segundo a classilicaçtìo sugericla por palmer.
199 I );

o segunclo engloba cavernas que sc apresentam coÌro grandes salões (le abatimento.

l)e acordo col¡ Palmer
sua orìgem em

flnção

( 199 I

), praticanìente todas as fèições cársticas de superfìcie tem

cla abertu¡a e tlesenvo

lvimento de con(lutos pela chenagenr subterrânea

A maioria das f'eições exocársticas resultam de subsiclência e colapso. estes processos, por

vez, são

sua

desengatìlhados pela abertura cle cavidacles subterr'âneas Desta fbrma, o

reconhecimento e caracterização dos oondutos subterrâneos, é fundamental para uma melhor
compreensão da evolução e funcionamento do sisterna cárstico

Cavcrnas rle ¡radri-ro cm r('(le

Salõcs de abatimento
Cavenra Baix¿tcr

C¿rvema L,apa clo Bode

Clave

Cavema L,agoa Preta

Cavema lraz. Natal

Cavema Faz. Sta. Clara
Cave rna Monr¡ rla Ara¡a

I

rna

Pech

o (ìorne

s

C¿rvema liz.Rio Negro I(ou Faz.Grulha)

Cavel n¿r Poço lJucantado

Cavelna Velho MulungLr
Cavema Faz. Sta. Clara I
Abisrno clo Sr. h'eno
Abisrno da Estlada
T:rbel¡r-3.2: Con.junto de c:¡vcr"nas cncontl.¿¡dâs na lirea de estudo.

As cavernas

s¿ìo

tar¡bém um testemunho acessivel cla geometria

c1o

aquílero cárstico,

uma vez que Iòrain atrerlas por antigas rotas cle fluxo da água subterrânea. Ëm ¿nexo sào
apresentados os mapas e c|oqu¡.t das cavetnas encontradas na área estudacla. Estas fèições
ilustram os principais tipos de rotas de lluxo subte¡r¿ìneo na regiãcl investigacÌa. No caso dos
5t

sâlões cle abatinìento a paleo-qeorretr.ia rlo aquif'ero fbi nloclifìcada, pois o processo cle incas¿ìo

destrói as fèiçõcs orivinais clos conchtlos O abafimento clas caviclades subterrâneas ocorîe em
ambiente vacioso, r¡uancìo os condutos não estâo mais totalnlente preenchiclos por água

l)as treze
1

.278,4

n

c¿ìvern¿ìs encontr¿ìdas na ârea

cle

de linhas topografàdas. I)¿rs <ienrais, f'oranl elaborac{o s croqu¡.t que iltrstram seus

padr'ões morlòlógicos, alérn
o¿ìvern¿ls.

lòram mapeadas 8 delas, perf'azendo um total

de perfìs que permitem uma visualização lriclimensional

Ern todas elas e\ccutou-se

o

clestas

levanta.lneuto lito-estrutural cl¿i rocha encaixante e

confèccionaranr-se seçõcs rlolf-ológicas. com o objetivo cle obter elcnrentos para r.rma análise
espeleogenética.

Nas clescrições a segr,rir
Sr:ruex, trtilizado

n¿r

o

desnivel cle cada cavern¿r

lòi obtido a partir do soJiu,ure

conversão das planilhas cle campo em linhas cle topografìa. Assim senclo

os c|oqtt¡s não ¿ìpresentaln estes indices espeleométricos.

C:rveln:rs de padriro em lecle
Ctvcrn¿r l,a¡l:r do Bode

A

caverna Lapa do Bode está situda à beira do

l{io Una, na sua margom esquercla,

próxima a fbz no Iìio Paraguaçu. Possui desenvolvimento de 5 J37rn e clesnivel de 54,30m,

|ep|esentando ¿r rnaior caverna.
desenvolvinlento plincipal
r

ci¿t

cm

clesenvolvimenf

caverna está cerca cle 5 a

o, da ¡irea
1O

estudacla.

o

plano

cle

metros acim¿ì clo nível cle base local.

ep|esentado pelo rio [Jnzr.

o

clesenvolvìmento clesta cavelna segue duas clireções prefèrenciais: N6o-70w

precloninante e. outt'a, seguinclo N20-i0F.i. O padrào planimétrico getâl ila caverna é c{o ti¡ro
rede (labirintico), com corlcl¡-ttos principalmenrc letilineos e angulosos (seguindo os pa{rões ¿e

Deike e whìte, 1969, tt¡ttrtl Karmann, 1994) As climcnsões das galerias variam pouco, com
padrão morf'ológico em seção transvelsal predourinante tle t:¿utv¡¡t vacloso, com alturas
variando entre I e 20 m.

A

caverna Lapa

do fìocle caracteriza-se ainda pela recluzicla ocorrôncia c]e calcita

secundária. na fbrma cle espeleotemas. t./ma lèição muito notável na sr,ra porção

wNW, é a

presença de cones cle injeção de seclimentos superfìciais cla cobertura cárstioa para o interior cla

caverna. IJm destes cones chega a apresentar

irn de altura, sendo mais comlrm cones

oom

l,5m de altura

52

[]n

vários pontos cla caverna observararl-se seções tranvers¿ris, onde no topo

morlblogia tlc enlalharrento

v¿rcloso

da

é possivel clistinguir a seção tipica cle trrbo t-r'eático. Na

base cleste tubo fieátlco notificou-se. cm aigr-rns trechos cla c¿ìveÌna.

a

ocorrôncia

de

cascalheiras constituiclas por clastos clc calcárìo. com ató 20 cm de eixo maior. subangulosos,

em ireio a uma matliz de areia

1ìn¿¡

e argila. colrì cor avelmelhada. Ilstas evidênci¿rs indicarn

uma seqtiêncìa normal singenética na evolução do conciuto, ou seja, inioiaçzio tieática no topo,
segr"ricla

do rebaixamento do nível cle água e entallramento vadoso em direção a base

do

conduto. A rnorfologla de conduto lreático tanlbém ocorre em outros níveis da caverna,

as

vezes, exibinclo seções elipticas com até Jm cle eixo maior (painel de fbtografìns-3"2). O nível

cl'água fbi observado somenle enì um ponto (la caverna, no setor sucleste tla mesma (vide rnapa
geoesp eleo lógico ^ nnexo-2).

A rocha enc¿rixante apresenta

sistema

de fiaturas

subpar-alelo

LLm

à

acam¿ìmento sulrhorizontal ondr-rlado, é cortacla por um

direção

de

desenvolvimento dos condr-rtos. (N40-

50W/subvert. e N20-.ì 0E/subvert. ).

Crveln¿r L,:rgon Preta
[ista caverna está situada no alto da escarpa da serra carbonática, a noroeste da sscle do
rntrnicipio dc ltaetô. Apresenta uln desenvolvimento enì planta de 290,52 m e um desnivel de
14.89nr. Possr"u duas clireções principais dc conclutos. uma direçào preclominante ao redol de

[ì-W e outra stcund¿u'ia.

seguiirclo N0- 108. Os condutos estão pouco altcr¿rclos pela incasào.

posstrìndo, em grande parte, seção de cnnyon vadoso, com entâlhamento vertical vadando de 2

a 15 metros. Salões de abatimento com dimensões reduziclas ocorrem isolaclamente. O padrão

geral da c¿rverna é cle condutos rctilincos

e

anguìosos, tendendo

a

apresentâ[ padrão

planirnétrico em rede (ver mapzr geoespeleológico, rnexo-3)

A

caverna não apresenta uma glande varie<lade de espeleotemas, apesar de que, no

passado, esta câvelna f-oi palco t1e visitaçòes e peregrinaçoes constantes, sendo maracada por'
evidentes sinais de depredação l)esta f-orma, a pouca ocorrência de espeleotemas pocle estar
associacla a clepredação prelórita cla c¿rverna

(foto-3.3) Notificamos

a ocorrência cle uma série

de estalactites de rnédio porte ( l -2m), reclissolvidas por soluções agressivas oriundas do teto.

A

roch¿r encaixante apresenta

unl

acanì¿rmento sul¡horizontal ondulaclo

variando entre Nl0-45E, mergulhando de 5 a

l0' para NW.

com dircçào

Este acamamentÕ é tluncado por
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Painel de fotografias-3.2: Caverna da Lapa do Bode. (A) Entrada principal da caverna.
@) Condutos freáticos de seção elíptica. (C e D) Condutos eUpticos com entalhamento
vadoso na base, formando seções do tipo "buraco de fechadura".

Foto-3.3: Aspecto da depredação antrópica na entrada da Caverna Lagoa Preta.

unì !listcrìì(ì dc f'r-atula..; sltb."rrticais corÌì atilitdcs,,ariando entrc N I 0-20L:/80",t1(-t"N\\¡ c N70
80

w/80"-90"svv.

i\o

lonso tle

pr¿ttic¿ìmente

toda

¿r

oaverna verifìcarlos unìa zona clc cis¿rlharnento

cle

baixo ârrgtrlo. conr ¿ìtitude EW/ I 0-20N (foto-3.4). repr.eserntada por urìa blecha ixlnr bolsões
silìcìlìc¿dos

o

cisalharnento

¡rrocesso cle inìciaç:ão <la caverna é, em parte, conclicionado por esta zona tie

A

silìcifìcaçào p¿llece ter sc f'o¡.mado à p¿urir de soluções supéreenas que

se

infiltraram no interior da brccha.

A caverna

[,as:oa Preta representa urn testemunho de rrma antiga rota de fluxo da agua

subterrânea Atualmente esta cavidade está, provavelmente, desconectada das rotas atuais de

fltrxo subterrâneo. mas pocle fbrnccer indicaçào sobrc as rotas não acessiveis. neste setor do
carste autor¡ênìco.

C¿vernr Frz. S¡nt¡ Cl¿ra I

A caverna está situada

na base de urn pareclão escarpzrdo, iì mzrrgcm clireita do Rio lJna,

próximo da sua foz no Rio Paraguacu. Neste mesmo paredão encontramos
caverna com padrão morl'ológico cliferente (Caverna da Faz. Sta. C-lara
desenvolvimento cle 312,22n1, conì ìlm desnivel
¡Seoespe Ieo lri¡¡t

co (ânexo-d), ¡r câverniì

padlão ern rede. sendo

qL¡e

ll.3inl.

¿rpresentâ

¿rinda

II).

uma outra

Apresenta um

Conio se pode verificar no nìapa

unr paclr'ão planirntltrico

tenclen<1o

a

unl

no sliLr interìol cncontrluìros um grzrnde salão de abatimento.

O desenvolvimento da c¿rverna, nos trechos oncle ocorre o padrão planimétrico em

r-ede,

seglte dnas direções pref'erenciais Nl0-20W e N80-90E. com condutos retilineos cle scçòcs
transvcrsais prefi:rencialmentc clípticas. tipicas de tr.rbo fì'eático. As climensires rlestas galerias

variilm pouccl.
O teto do salão de abatimento, não ¿ìprosenta

Lrm

perfìl de abatìmento, sugerindo rlue

a

gênese do salão resultoll de um al¡atirnento do piso cla c¿verna, eur lìrnção do colapso de um
sistema de pequenos condutos labirínticos. instalacios enr unr nivel inferior do piso cleste salão.

A

gônese e evolução clesta caverna, está associada

¿ìs

enchentes clo

rio Una, onde a água

vai

entalh¿rndo a base clo pareclão carbonirtico, abrrndo cavidades. cr.rjo colapso, vai provocanclo a

retração da veûente escarpacla. Palmer (1975), firz lefèrôncias à lorte associação entre
cavernas de padrão planimétrico em recle e águas de enchentes de rios.

as

Foto-3.4: Zona de cisalhamento de baixo ângulo (alto da foto) truncando o
acamamento subhorizontal e ondulado na Caverna Lagoa Preta. Esta
estrutura condicionou a iniciação da caverna e favoreceu a infiltração
posterior de fluidos ricos em sflica.

A locha ¿ncâixante

apfeseutâ Utìl ¿ìcaLnâlÌteltto strbhorizonlal ontlulaclo. cOttt fi-atut¿rs

dr,r¿s clircçõcs

vctticais ¿ìproscntando

prelttenciais: NL7-10\À/ e

f:/W A

intcrseÇão destas

conr o âc¿ì¡ì¿tmcnto subhor izontal. conclicionat arn a iniciaçào e o clescnvc¡lvimento

tì-¿rtur¿rs

caver a, lirncionanclo conro zonas cic maior porosiclacle da rocha- fìvorecendo a inlìltr-ação

cla

cla

agua.
(l¿rve rn¿t

ù{orro tlll ¡\rlr¿t

lrsta c¿rvern¿r está situa(la à margern direita do Rìo Palerguaçr.r, na base de tÌm paredão de

calcário. Neste trecho do vale^ o Iìio Paraguaçu se apresenta conl ¿lspecto tle trrn vale llúviocáfstico, uma vez

qr-re

o tio marrgeia

r,rm

paredão escarpado de calcárìo, tico ern espeleotemas

c¿r'bonáticos. O local é oonhecido na rcgião como Morro

A

cl¿r

A¡¿rta

caverna apresenta Lìm desenvolvimento em planta de 80.52m. conr ì"lm desnível de

2,89m. O padrão planimótrico cla caverna tende a um padrão ern rede, com condtttos retilíneos

que vão se estreitan(lo para

o

interior- cla caverna

e ern direçtìo ao teto

(vicle

map¿l

geoespeleológico. ànexo-S). ljstes condutos ¿ìpresentam uma seção transversal tipo ('unyon

vadoso, condicionado por fiaturas N3OW/verticâis, sugertndo que a gênese e evolução da
câverna se de¡ peio alargantento cleste conjunto

como Ltm calcáreo subhorizontal

cLe

1ì-aturas.

A rocha

enc¿rix¿rtlle se apresenta

su¿rvernente on(ìulâ(lo. Pratic¿tmente

não

ocorrem

espeleoternas rìa caverna.
Snlões tle

Abatintento

(lnverna B:rixiro
l)entre
pesqr,risa

as cavem¿ts estudadas, â

do Baixào é a que está localizacla mâis ao Sul da ár.ea da

(ver localização no NIâpa cle Fenômenos Cárstioos). Lstá situada na matgem direit¿l

do Rio ljna, clentro do dominio do carste autogônico, no fìrndo cle uma depressão cárstica. Seu
acesso se dá atravós de um condttlo vertical

clt l2m cle ¿ltura (foto-3'S)

Apresenta um

desenvolvimento em planta de lOOm com um desnível cle .j9,l7rn. Seu padrão morfirlógico é
cle

urr

salão cle abatinrento

típico Os planos do

¿ìcam¿ìmento subhorizontal

c ttm conjunto de

tiaturas subverticais. com direção aproximada de Nt0E e E/W, parecem ser os planos que
rulais lavoreceranì

o abatimento na caverna, como se pocle velifìcar nas seçõcs transversais, no

mapa geoespeleológico (:rrrexo-6).
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Foto-3.S: Abismo de acesso a Caverna Baixão.

Nest¿r
SOmente eûì

ciìve¡ìa pre(lonìina nrolfblogia de abatinrento. [io¡tras oliqinais
L¡lì

l)CClilcn(t treoltO

na porçãO

contotnO onclulatlo. clcsenvolviclo sobre
seclintentos.

tjnla fèiçâio cle tlestaclue

¿rcumul¿rclos ¿rbaixo clos conclutos

o

l..OSte Cla CâVern¿Ì

.l

rat¿ì-se clc

s¿ìo observaclas

ttm cOnduto

de

plauo clo íìcamalÌl{)nto' ¿ìtuâllÌlcnte obstrllido por

nest¿l caverna são

verticais de acesso

¿ì

os cones cic scdirnentos clctriticos'

cavetna

[-'.stes cones São constituidos

principalmente, por cìetritos finos oriunclos clo n¿rterial cle oobertur¿r cla superfrcic AnalisancloSe aS

leiçòes de Superfioie. associcl¿ìs à c¿tverna. percebe-se qlle esta caviclacle está associada

tuma clepresssào chrstic¿ com eixo rnaior N/S (vicle localizaçào da c¿lverna na

cafta

Fenôr enos Cársticos). A caverna clo Baixào pode ser a exposição ullì Pequelìo ttecho de

¿l

de
r'rm

conduto maior conr orientação N/S.

A rocha encaixante apresenta um ac¿lmantento subholizontal, corn dircção pledominante
cle

N82WIO"NE. ooftâclo por liaturas N30-7OW/ veltical

e N20-4011/verticais.

C'¡verna l>oço lìltcantldo

A oaverna está sit¡ada na rnargem

Rb tjna, no alto de um divisor tle águas
cárstica circular (com diârnetro cle ly'- l00m),

esqrLercla clo

Na crist¿t cleste clivisor ocorfe uma depressão

exibinclo uma morf-ologia mista de subsiclência e colapso. A entrada cla caverna esth encaixada

no ñrnclo clesta ciep|essão. na base de llm paredão escarpado. O Poço lìncantado constitui
(ltçto-Z.4)
dos po¡lros dc maior visitação tur'ística da região cla chapada Diamantina.

Lrm

(lestaca
observanclo-se o mapa gcoespeleológico (nnexo-7). nota-se qLle a o¿lvefna se

como Llm grande Sa[ão cle abatimento subtcrr¿ìneo. no qlÌal ocorle unla bela exposição do nivel
cl.áqr.ra ¿rtu¿rl, n¿r {1)rma cle

um extenso lago cle águas transllarentes conì lons

azulados

até o
A.p¡cscnta um clesenvolvimento em Plant¿ì cle 5O(r m. com unr desnivel cla ordeln de I00m

nível d'agtLa.

o

..grancle salão clo lago" tcm um eixo maior de 95 m na direção NWSF.

Mergr-rlhos realizaclos

pof rnembfos clo Grupo Banbui cle Pesquisas Espeleológicas e

clo

(>onl de ploflÌndidâde
Projeto Lliclrocar.ste, indicam uma lâmina d'água com até

l)e acordo oom o ¡rìapa geoespeleológico (nnexo-7),

¿ì

caverna ¿Ìpresenta cluas direçòcs

pre{èrênorais cle desenvolvimetrto unr¿r seguìnc1o, aproximadamente. a direção N/s e orÌtla
próxima <le E/W. Pre<lomina r,rma rnorf'ologia cle abatimento, principalmente no "grande salão

do lago". No setor Oeste da caverna percebe-se unt padr'ão em rede. A partir das observaçòcs
cle campo, notou-se que este paclrão em rede nào corresponde aos condutos de morlblogia
prirnár.ia original, mas sim. a conclutos parcialmente altelados por abatimento Neste setor são
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tîuito liecFlêntes cirpuias

cle corrosão cle mistul a no

teto da cav()fll¿ì, com fbr¡Ìato eliptico"

cle

cìxo ru¿riol na clireçào N/S

O clesenvolvimento

ó conclicìonado pol clois conillntÕs principais de fiattrras

(l¿ì cavern¿ì

(N/S e E/W). Na clir.eção N/s

lelll lilh¿: t otrt tlroYirnento indeterrninado l)urante

()cot

os

original
trabalhos cle cnmpo. observou-se ttm númer<¡ rttaìor de concltttos com inorlòlogia
f'oi
preservacla, ao longo da clireção N0- low No "glande salão clo lago", o ¿rbatimento
conclicionaclo por fì-aturas subverlicais com orientação N/S,

registramos a maic¡r clensiclacle de

caverna'

aturamento Ierifìcacla na área de estudo, com atitudes

verticais e N/S veltic¿ris De acorclo com as lâminas petrográfìcas, as rochas
rochas con]
llnc¿rntaclo. se ðpresentam muito recristallzadas, t'epresentando âs

prórimas cle

clo Poço

fì

t-lw e N20W Nesta

tllw

nìel.iìmorlìsmo nraìs intcnso

tll

alca

Deacordoconr¿rsobservaçõesc{ecampo.interpreta-Sequeainiciaçàodes[acaverna
interseção entre o
ocol.rcu a partir cle lluxos fìeáticos lentos. instalados ao longo cla
e os planos cle tì.aturas subverticais con direção N/S e E/W' fbrmando um
acamamento

conjuntodeconclutoscom¡ra<lrãoemrede'instaladosnuÛlazonaondearochaapresentav¿Ì
nível d'água, o
uma alta densiclade cle frattrras. Posteriormente, com o rebaixamento do
se desenv<llveram em
<lesenvolvimento destes condutos f'oi sencl0 rebaìxaclo e novos condutos
Mais tarde' em ambiente
nivers infer-iores, Iòrm¿rnrlo Lrur sislcnr¿r cle <;onclttlos ll.idil ensionaì.
de abatimenfo A
vadoso. este sìstema de conclutos l'oi colapsanclo. lorm¿rrlclo o grancle salão

inoasão f'oi fàvorecicla pelos planos cle liatlrra subverticais

(l:rvernl f¡nz. Nat:rl
Flst¿r cavcrn¿r

eslá situ¿rcla

l1¿t

utâfgem esclltercla clo I{io (Jna, proxima à margem de uma

desnivel de 26,65m
uvala. Aprcsenta ttm clesenvolvinrentrl em p|anta tle 2l9m conr um
d'ágr-ra alual o piso
l(epresenta um salão cle abatimento subterrâneo, qtte clá acesso ao nível
abatidos, ntetgr-rlhando
cla caverna, cle moclo geral. constitui um plano inclinaclo sob biooos

paraNW'emclireçàoaonivelcl,água'Estesentl(lodenrergullrocoìncìdecomorrtmode
mt:rgulho do acamamento.

Noinrerior.clac¿tvernapr'eclominaarrror{blogiacle¿rbatimento'NosettsetorNWocorre
tlma seção do tipo buraco de
Llm trecho oncle a motfblogia original esth preservacla. Ieplesenta
(nnexo-S) Esta seção
fèchadura, conforme indicacla na seçào G-FI do rnapa geoespeleológico
trecho
e ampliação fieática no topo. seguicla cle entalhamento vadoso No
inclica uma rniciação

6l

4 Í-.'''i

:r: :'_
-,'{..,-'
,'

,r¡

Painel de fbtografias-3.6: Aspecto da entrada da Caverna
Fazenda Santa Clara II. A caverna está situada em um paredão
escarpado na margem direita do Rio Una (vide figura-3.3).
(A) Vista do exterior. (B) Vista do interior.

srLpelior desta Seç¿ìo lìOt¡Ll-Sc â prcsençâ iLe trma série cle .tcullops simétrìcos cle tamanho

métrico. srrgerindo unl lluro lreáLico lento. instalaclo âo longo cla inlersoçtìo do ac¿ìlnamento
subhorizont¿rl" com ut.n conjtrnto de [ì aturas sì"lbvertic¿lis.

Notilicou-se (lois corìiuntos pr-incipais (lc planos cle liatutas strbve¡tjcais. colÌ clircçòcs
N0- l0E (mergLrllros para NW) e E/W (rne|gulhos par¿i sw). A ìnler seç¿io deste segundo
conjunto cle f'raturas com o plano cle aoamanrento subho¡izontal, oondìcion¿r o abatimento de
bloco

s.

(l¡verll:t

I'¿rz.

Sltntl Clal a ll

tlstá situacla na mârgent clireit¿ clo Iìio Una, próxima cla base de um pzrredão escarpado,

¡ruito prórìtntr da caverna Iìaz Santa Clara [ (pninel de fotogrnlìas-3.6). Não fbi

enconrracl¿r

conexão entre as cluas cavernâs. que inclusive apresentam padrões morfológicos planimélricos

muito clistintos. Apresenta um clesenvolvimcnto em planta cle
8,70m, clisiribníclos etìl üm anrplo saliìo. l)ùLluo

ol

120,

l5rn oom um clesntvel de

Atnontado em espeleolemas.

Esta caverna não apresenta um padr'ão tipico de abâtimento, exibindo apenas lèições
isoladas de colapso, oncle o plano cle descolamento da rocha f-oi condicionada pela interseçào

clos planos clo acamamento subhorizontal ondulado, corn atitttde geral apertente cle
N lOW5.Nti e planos cle tiatrLras N70-80W/verticais (vide seções morf-ológicas no mapa
geoes peleo

lógico. rnexo-9).

Esta caverna podc trat¿ìr-se clc urn patleo-meandro subterrâneo ¿rbanclonaclo do Rio [Jna.
suar gônese e evoh.rçào

parecem estal associclas ao ent¿ìllìaûrento fìuvizrl pot água tle enchentes

clo l'io L,rna na base clo pareclão escalpaclo- abrindo c¿rvicl¿cles subtetrâneas. ct¡o colapso
provoca erosão c retração da vertente escarpacla
Cavet ni¡ Fedro Gonles

A

oaverna está situacla no f'unclo cle um¿r pequena depressã<l cárstica, com per-hl

escarpaclo

c

cliâmetro inlèrior

a lO metros. Esta clepressão fìrnciona

absorção cla dt'enagem sr,rperfìcial e está inserida em um alinhanrento

c{e

como urn ponto de

ièições paleo-fìuviais

e

cársticas. com clireção NW (vide Mapa de Fenômenos Cársticos)

Logo na entlacla

cl¿r

caveÌn¿l temos um salão de abatimento que bifr-rrca em dois ratnos

(vide croqttis, nnexo-I0), um com direção NW e oì-rtro com direção inioial para Norte.
flexìonanclo mais acliante para NW. Neste segunclo rAmo, encontramos pequenas cavidacles
(.¡),

clipsoidais

n¿r

rochir- conr cixo nrerror cie no rn¿rriulo 0.5Onl e eixo ltraior com até 2m.

lesultantes rio alar-garncnto

cLe ír'¿riLLras

NW/subver ticars. preciìchidas

botroìtlal. fì¡rmando espeleotcmas cltÌc levestein as parecles clestas

i\

pol silrca com hábito

caviclacLes.

iniciaçào da c¿rverna aproveitoLr o conjunto dc fì-aLLrras NW/verticats, tlesenvolvendo-

se pcla clissolução e entalhantento, ¡rrel'crencialmentc vertical. clas lì'aturas. getanclo seções
típicas de c¿?¡/l'olr vadoso.
C¿rverna Faz. Rio l,lcgro I (orr [¡az. Grttlha)

A

c¿rvet

na rstá sitltad¿ì na [rasc cle rLm pâreclão escarpaclo" t.to interior de ltnra deptessào

cársticâ. Seu acesso ooone eÌn meio a uma pilha de blocos abatidos (vide cntqui.t, ttttexo-11),
locaiizados na base deste pareclão. No interior cla caverna temos acesso ao nivel cl'água, como
rrm pequeno lago (menos de 2m de tliâmctro)

A

rocha encaixante apresentà um acamamento subhorizontal ondulado. com atittlde

varianclo entrc N3E/6'NW

e N32E/3'SE.

Aprcsentandcl níveis lìnamente l¿rminados com

intercalações fle cherts, na suâ porção mais basal e eslilólitos na slÌa porção mais superior Não
f'oram verifìcados planos de fiaturas.

A caverna parece ter se l'ormado pelo abatimento de blocos,

concliciona<lo pelos planos

cle ¿ìcamamentÕ. no intelio¡ cle trm¿r caviclade subtertànea. aberta peias vatiaçÕes clo nível
cl'ágr-ra. l.hna sequnda hipótese poderra scr qtle csta c¿ìvcrn¿ì replescnta

a exposição clc um

pequeno trecho de um conduto subteÍràneo" obstruiclo ¡:ot serìinrentos

Ctvu'na Velho Mulrrngu
Está

situ¿rcla n¿ì e scarpa

oriental cla serr¿r carlronátic¿. no funclo cle r"rma dolina

¿rl¡atimento (foto-3.7). Sen ¿cesso se dá ¿ì1ravés cle

8rn (vide crotltri.t, rìnexo-12).

A

cle

rm desnivel abrupto de aproxirnadamente

caverna apresent¿r-sc como um rípico salão cle abatimento.

Não fbi possível uma exploraçào rninunciosa desta cave|na devido a grando quantidâde de
guano presente. cle I'orma que urna análise mais detiniLiva solrre seu paclrão inolf'ológioo fìcou
prejLrdicada.

O acamamento da rocha encaixante

¿lpresenta os mais altos rnergulhos vetilìoados na

área da pesquiszr, com atìtudes v¿rri¿rnclo entre N3Ë/i5NW e N28E/20NW. Iioram notificados
algLrns conclutos condicionados pela lnterseção dos planos de âcâmamento

coln uma zona

fiatura de atitude geral N4TWver-tical, onde verìficou-se uln intenso brechamento

cle

cla rocha.

ó.1

Foto-3.7: Abismo de acesso à Caverna Velho Mulungu, situada no fundo de
uma dolina de abatimento na escarpa oriental do planalto carbonático.

.\bisnro tlr¡ lrlstr'¡d

n

Lstc abismo cstá siluado no fìrncLo clc urna rlepress¿ìo càr'stica de subsidência lenta,
constituinclo unta seguncla (lcprcssão de perfìl cscarpado. clLro rcpresentâ urn ponto cle absorçiìo
cla clrcnaqeln supelfÌcial.

O abismo

apresent¿ì

tun clesnivel. tnccliclo ern campo, tle

2l

m. No seu interior temos

acesso ao níveì d'ágr-ra (vide troqtri.s, anexo-13) O acesso a este abisnro se abriu por volta de

7 anos atrás (no ano de l9c)0, segunclo alguns ou 1989. segunclo outros rnor¿rdores), com
subsidôncia de material sr"rperlicial para

a

o interior cla cavidacle subterrânea. Antes disto,

segundo os moradores locais, no local existia apenas urnà pe(luena 'baixacla' com mais ou
menos 5 m cle cliâmetro, onde inclr"rsive urn senhor tinha uma rrça cle milho e l'eijão no t'unclo

da depressão. Após períodos de chuva^ a depressão f'oi aunrentando sucessivamente, com a
subsiclônoia cle material para a cavidade subterrânea, até que se abriu o abismo. No fìr nclo deste

abismo ocorre um pequeno salão cr¡o piso é urn grancle cone ilc argila. ploviniente clo material
de superfìcie qlìe c¿ìi para o interior da oavidade.

A

rocha encâixante apresenta um acamamento subhorizontal onclulado com direçào

N25W/6"NE. Não fbram notifìo¿das fìaturas.
,{bisrno tlo Sr. lre¡ro
[,ste ¿rbismo est¿i situ¿clo pr'óxinto a urna clisLa tlo planallo carbonático, no loteamento

cla

Colònia. lì.epresenta um ponto cle absorçào cla cù-enagem super'lìcial (lbto-3.S) Apresenta um

nl

ciesnívcl total medido em campo de 24
ostá localizada a cavidacle-

Segundo o Sr'. Ireno, propietário do terreno oncle

o'btlr¿ìco'f'oi abelto ¡ro ano cle ì990 após unta chuva l)ur'¿rnte ¿t

chuva ouviu-se un grande estlondo. 'como um trovão'. Quando retornou ao scu terreno após
a cltuv¿t.

o Sr. lreno encontror¡ o abismo.

No fundo clo abismo temos um pequeno salão de abatimento (ver croquis, ancxo-14). A
rocha encaixante ó um caloál io sllâvenelÌte ondLrlado, com atitude geral
f'oram noLillcados planos de
làvorecido a ìncasão.

1ì

aLuras

O plano de

¿rcam¿rmcnto pare

N3

OW5"NI1 Não

ce tor conclicionâdo c

Foto-3.8: Abismo do Sr. Ireno. O abismo representa um ponto de absorção,
exposto pela subsidência de material da cobertura superficial durante uma
chuva no ano de 1990.

f'oralr ciemarcadas ¿rtravós cle fbtointerpletação

(

l:ó0.000). Os resultaclos nunléricos obtíclos

sào apresentados na tubcln-3.3.

Ninlre¡o

"f

otal de Dcpt essões Cársticas

Area '[ otal da

rfìcie Carbonátìca

899,922 Iín2

Densidacle cle l)eplesssões Clársticas

,,dt'*;

Supe

T¿beh-3.3: Cálculo do indice. Densidade de de¡rrcssões c¿irstic¿ts"

Poclernos aincla obter a lazão cle clolinamento (RD), erpressa pela razão entre a soma da

área total clas clepressões oálsticas e a ár'ea do calcárìo. os lesultados são apresentados na

tabcla-3.4 lìste parârnetro morf-ométrico pocle também ser expresso em porcentagem Neste
caso o índice é de (0,017

X 100): 1,7 Signilìcando

qve l.7o/o da superfìcie carbonática

é

ocupada por depressòes cársticas.

Sorna da Alea

-f

Area I'otal

otal clas Depressões Cársticas

899.922 Krnl

cla Superfioie Carbon¿itica

lìaz¿io cl* Dolinarnento (RD)
-f'rhcl:¡-3."1

:

C¿ilcr.rlo cla

Outro parâmetro morfontétrico relativo
cársticas é

o indice de

dolinan.rento

15,232 Ktn2

0,0r7

f{azito de {l olinâ mentos.

¿ì ocorrência

e distribuição das depressões

(ID), del"rnido por Williams ( 1972). F.ste parâmetro

é

t¡bticlo a pâftir da Íazào entre a área do calcárir¡ e a soma d¿r área total das clepressòcs
cársticas, representando o inver.so cla rtzão de dolinamento. Quanto maior o valo¡ da área clas
rlepressòes cársticas. mais ela se aproxima clo valor da área total da superfìcie carbonática, de

maneira que o valor clo índice de dolinamento tende a

trbela-3.5

L

Estes resuLtados são apresentados na

3.5.2- Densitllde rlc Su ulltl

o tr

ros r\ tr!

Estc paràrnetr.o lìri obriclo ¿ parlir
autogênìcos registraclos

â

cârl¿ì

dc

o

gê!!{8!

d¿ì r'¿ìzãû

cntre o nitmcrrt total do pontos cle absorçào

Iènômernos

e

¿r área

total cla sr.rperlìcie

carl¡Onática

representada nzr figur:r-3.5. (lonsicleralnos atlui pontos cle absorçào como sendo ponlos ondc

ocorre a injeção cle água cla sr-rperfìcie parra o aquifèr-o sr.rbtetràneo. clesoritos ¿rnteriornrente n¿l
caracterìzaçào c{as f'ormas cle relevo câr-stico. Os resultaclos obtìdos sào sintetìzados na tabclâ3.6
De acordo corn Kann¿rnn ( 1994), este índice é impot.tante rìa c¿racterizaçào da superficie

glall
cárstica, uma vez qUe 1'olnece um parâm0tlo qtrantitativo para represental e compal¿ìI o
clc desmcmbrarnento cla rcde de drenagem strperfìcial

Niunero Total de Pontos de Absorção

196

Área Total cla SuperfÌcic Carbonática

899,922 I(rn2

Densidade de Surnidouros autogêlliÇos

0"2 lB/l(rn2

't'¿¡[¡eln'3.(¡: Ciiiculo do inclice: Dcnsidatle de ¡rontos de absorçãto

C-.alculou-sc também

o

número cle portos de absorçeio ¡lor célr-rlas cle

I

Kr'z

Os

partir da Carta de
resultaclos são apresentâdos na figura-3.7. hlstes cálculos foram elètuados a
fir|am
fìenôrrrenos Cárstìcos cligitalizacla ent tlutocucl, exportacla para o .utf lvra e 1¿1r'l.il. onde
quantos pontos de
cletÌniclas células cle I x I I(m l)urante lL rastelizaçiìo o programa contou
absorção existian clentlo <le cacla célula clc I km2

cárstica na bacia
Cìomparanclo-se a clensiclarle cle sttmiclouros ar-rlogônicos cÌir superficie

com os números cle absorção por células cle lKm2 (figura-3.7),
uma
percebe-se que a densiclacle de pontos cle absor'ção varia cle 0 à 7 pontos por Krrz' com

clo

lìio tjna (tâbeta-ó).

densiclacle média para a área de 0.2

l8 pontos por unidade de :ilca

Este tipo cle zone¿mento cla superfìcie cárstica é funclamentaì pala clelin.ritar zonas com

rnaior probabìliclade de ocouôncta cle colapsos catastróficos, L¡ma vez que âs zonas devastaclas
e com maior númeto cle pontos cle absorção por Knrr' tenclem a apresentar maior
7I

susceptibilidade à ocorrência de colapsos. Estas zonas apresentam uma pré-disposição natural
para subsidência do terreno, rnanifèstando um acúmulo natural de condições favoráveis para o
desenrolar do processo. Com a ocupação e uso inaclequado da terra, através de queirnaclas e
desmatamentos, o processo de colapso catastrófico é desengatilhado, visto que a cobertura
perde a sustentação das raizes e fica exposta a irradiação solar provocando unl rebaixamento

do nível d'água na zona epicárstica. Por ocasião das chuvas torrenciais a cobertura torna-se
mais vulnerável devido a saturação em água, favorecendo a liquefação e piping do seclinlento

inconsolidado para o interior de cavidades, de maneira similar à descrita por Hyatt
(r

&
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Figura-3.7: Numero de pontos de absorção por Km2
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-1.5-3-llrrgosidîrle

À

r-Lrgosidacle

tll

Sunerlície C:rrbon¿itic¿t

cla srrpell'icie carbon¿itica erprinre as ilre*qr.llaricl¿rclcs cLesla strperficie-

erpressanclo assiÌ¡ o grau rle escLrlpimento (Lo reievo. I'lobson (1972) clelìne lLrgosrdade. dc

o

rnaneira genéric¿ì, conìo

indicc cle irrcgu lariclades ou a varìabilidade não sistemátic¿r

d¿r

crititio llara
c coltìparaçào cntrc terÌenos cársticos. No ¿ìntbito (leste trabalho, o valor da

elevaçiìo clo rerrcno. Day (1979). sugere a utilização cìestc Jrrr'àrllctro cotllo
olassiticação

¿¡

rugosiclade f-oi obtido a partir da razão entre a área em planta cla I egião consiclcrada e área real

da superlìcìe desta mesnra região. Assìrn sendo. quanto mais plana

¿ì

paisagelr investigacla. a

hrea rcal e a área em planta ten(letr a se iguâlâr, f'ornecendo valores de rtrgosidadc próximos de

L Pol'outlo

lado. quanto mais acidentaclo () televo, ¿l área em planta e a /¡rea real vão

¿ìpresentar vaiorcs clìlèrentes. ôndc quânto mais acidentado

o relevo- mâior o vâlor

c{a área

reâI. Desta lormzr. parra relevcls cle sltperlÌcie nluito aciclentacla- o valor dâ rugosidàde tende a
valores próxirnos de zero.
Calculor"r-se

o valor da ¡ugosì(lacle média

regional cla strperfìcie carbonática. Os

resulta¿os obtidos sào apl'esenta(los na t¿ìbch-3.7. Caloulauros ainda o valor de quatro células
cle

6x6 Km, clelimitadas pelas coordenadas (262,8576)UTM e (286,8542)LJTM, para testar a

variabiliclade clesta rnedrda. Os lesult¿dos obtidos para cada célula são apresentados na t¿bela-

3,8. No inLuito clc

est¿rbe

lecer uma comparação entrc

<.rs

v¿tlot es dzr rr-rgosidacle obticlos a

partir

cle tliversas esoalas. lbranr realizaclos em oaurpo. levânt¿ìirolltos topogláficos conr bússola

<)

trena, empreqanflo a nresm¿r metodologia utilizacla na topogratia tlas cavernas. I)e posse clestes
claclos, ¡tilizanclo-se clo

.tolrltrlc StrrlÞr. l-oi geraclo um tnoclelo digital do tcrreno. A

cleste modelo calculamos o

valol da lr,rgosidade. apresenlado na tabel¡-3'9

Área ern planta da superticie carbonática
Área leal da

partir'

strpe

lfìcie catbotlática

Ínciice de Rugosidade

(Árca em ltlznta/Area rtal)

L)eclividade média

357,8ó Krn2
358,504 Km2
0,998
2.003

'I'¿¡bcla-3.7: Rugositlade média regional da superfìcie carbonática

De acordo cou'r o valor obtido pcrccbe-se qLle a região estudacla apreselìt¿t
mr¡ito próxirno

c1e

l,

explessanclo numericanente

l{io

na superlìcie cárstica cla bacia do
topo-ur
t>

o

tlt¡

v¿rìor

¿ìspecto aplainado cLa ¡taisagent observada

tJna. Ilstes cálculos f'oram obticlos a partir da

b¿ìse

titioa L I00.000, da SLjDIINLr. dìgitalizada er¡ AttIt:tcutl.li:ste arc¡uivo f'oi exportado para

softtrut a Sll-fi,r'. oncle lìrram efètlrados os c¿ilculos da ¿irea em planta e iir-ea real da superficic

carbonática.

CélulaÁrer ern plurtn (AP)

34.8

l0

Krn2

l0 Krn:

34,8

l0 Krnl

34.8 10 Krnl

34,83

l5

34.83

l8 Krnl

14,8359 KLnl

34.8ó7 Krn2

lrrclice cle nrgosidrde

0"9983

0,aq9l

t,94'

|,52

Declividndc módia
( DM )

l'âhol

1t¡

n rl

Célula-4

34,8

Arwrruil(AR)

(IR)

Célula-3

Célula-2

I

Krn2

rugosithde d¡s

icos

0^9993

0.9992
-7

I

"54'

1 6,"

r:élr r las lìxl.)

C¿loniamos também a declividade média clo terreno, visando mostrar que quanto mals

rugosa a superfìcie, rraior será a declividacle rnédia da área. Desta f'orrna este valor pode ser
associaclo a rugosicladc^ no senticlo cle cxpressat ntlmericatrlente indices cle lelevo.

Are¿r em

,Area

planta (AI')

817 100 mr

2t 922.600 ¡'Ì

Rurl (AIl)

Indice de Rugosidae

2l

(I

Iì.)

'f,abeh-3.9: tlugosìdade do modelo digital clo terrcno. obtido a partìr das seções
topogralàdas em campo.
O modelo digital do terreno utiliz¿do na obtenção do índicc dc rr"rgosidade é apresentado

na figrrrn-3.f1. liste modelo resr.rltou da topogralia conr bilssola e trena. clas três primeiras
estradas (sentido ltaetê-Colônia, vide estradas na Clarta de lìenôntenos Czirsticos), situadas
sobre o planalto carbonático, na região

c1o

povoaclo da Colônia. partindo da margern direita do

Rio Una. Ressaltamos qlìe apesar (le tratar-so de ttrn modelo teó¡ico, o valor obtido é muito
próxinlo dos valores obtidos a pafiir das cartas Lopográlìcas lt 100 000.
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IVlapa e moclelo digital clo terreno clas linhas cle topogralÌa cla Colônia

Crpítui0

1tr,

4- A livolucño tlo Sistcnr¿¡ (l¿il stico e da Paislgenr .\ssocilcl:t

com

base nos clacl<ts apresenlaclos. lìrr cntos a seguil. algumas considcraçòes a respeito

clo tempo
cla sequência cie cventos c¡ue rloclelaram a paisagem da regiiro csttLcl¿rda, no clecorrel

tanto. ress¿ltai¡os que a paisagem é entendida como cl oonjunto de lèições da
supcrfìcie cla l'erra^ lesultantes cla interação entre a su¿t supelficie fìsioa, as intempéries e os
fènômenos cla clinànlica interna cla lerr¿r, errl tLfll prooesso onde a crost¿I tcl restre é criada e

geolcSgioo. P¿lra

oonsumida ou reciclacla. ti.stas palavr-as podem ser sinletizaclas na equação:

Paisagcm: I{erança geológica + trnternpéries + Tectônica recente
Nesta equação.

a

trerança geoltigica

vai delinir o tipo dc rochzr. tlue representa o

Substrato, onde irào atuar oS agentes intempéricos e os fènômenos associados à neotectônica

4.1- Teolins tlc evolução lcgional da paislgem brasilcirl
Inicialmente apresentamos um pequeno histórico da literatura a respeito das teorias de
evoluçào cla paisergom L¡rasilcira, tl]ndo como base tlma leitura crítica dn trat¡alho <ìe King
( 195(r), e uma comparação com trabalhos m¿ris |ecentes. tlisponíveis n¿r literattrra geológica
nacion¿rl.

De rcorclo com l(ing (1956), os ciclos cle e|os¿io recluzìram as ptrisagens brasileiras
primitivas à conclição cle aplainamcnto intenso ol-t r,rrna ondlrlação suâve. em escala que afètou.
tgclo

o país. Este âutor

iclentilicor.r superlicies no l]rasil Oriental (do

rio São Ft'ancisco

ao

litoral Atlântico) que registrarll estzrs concltções cle aplainamento prelérito cla paisagenr
ltrasileira. c relaoiollou-as a cinco oiclos erosivos de caráter regional tlenominados
respectivamente clet Gonclwana. Pós-condwana. Sul-americano, Velhas e Paragtlaçtt.

O trabalho cle King (1956) ganha credibiliclade

ì-lma

vez que esto autor demonstra um

ctriclaclo cont a clescrìçiìo clos claclos obticlos ern carnpo. aliada

¿r

uma clareza com lelaçào

I

aspectos teóricos e experiência na integtação cie dados em esoal¿r global. tìoss ( 1990), salienta

que este trabalho tenl seu tnérito pelo lato cle introduzir no pais uma nova linha

cle

interpretação cla evoltrção cla paisagem brasileira. intesrando as duas teorias existentes na
época (Davis e Penck). Braun (197 l), busoa uma atualização do trabalho de Kìng (1956)

'16

apresentando eq¡ivocos- passiveis de corlcçrìo e atualização^ tomando como l¡ase
(len

t

ra

o

Brasil

I

Ponçano

&

,,\lnreicia (

I c)93

), afìr-manr qrre não eristem nâ literatura referências confiáveis

q¡e possant balizar explìcações regionâls a respeito

dzr evoir-tção clo

relevo. Por outro l¿rdo,

¡estc rììesl¡o t¡at¡alho- os ¿tlltores ciefèntlern que há urna concortlância gelal na lileratura cltte o

Iccho cla secli¡ìentaçàto

cl etácea

complela a con[ìguração cle uma vasta superlÌcie maìs t)u

rrenos aplainacla, cuja elabolação se estencicu até o

-I

erciário inlèrior'. Desta lìrrma Ponçano &

Alrneid¿r (L993) sugelenr qr-re os vestigios clesta superlicie, oorrespondente
¿rmericana c1e

â sllpertìcie Sul-

l(ing (1956), scrvìram de base para o início de tlma evolução cenozóica

das

f'ormas atuais de relevo
Segunclo Nuncs ¿/ ¿¡1lr (1981) a evolução
clurante o

do relevo cla parte centlo oriental da Bahia,

lerciârio. caracteriza-se pela elaboração

cle superlìcies de crosão cuios vestígios sc

encontram em posiçòes rliferentes, na ciependênci¿r clas l¿rses de dissecaçào

e de

efeitos

epìrogenéticos posteriÕres. As superfìcies de idade eógena (sinònimo de Paleógeno segundo
Flarlan<l c1

ttlti

1989. replesenta a tlansição entre o Mesozóico e Cenozóico), geralmente se

posicionam acima da cota 800 tn, como planaltos e ohapadâs. Outr¿Ì vasta superficie encontra-

se embutida nas depressões interplanálticas, senclo sul¡clivitlida cm reslos cle lplainamento,
rel¿rcionaclos

â eventos de ìclade niocônica. que se apresentam gcralmente soterraclos por

coberturas polìgcnéticas

c

pecliplanos que ocrLpanì

o

¡riso das clopressòes ìnterplanálticas,

contendo nulrìe[osos inselbergs, clesenvolvidos clurante o Pleistoceno

A superlÌcie

cle icÌacle eógenn verifìcada

no topo das chapadas e planaltos. acima dos 800

nr. se ciesenvolveu em condições dc clìrna ch¡-rvoso com estação seca. que lÌrvoreceu
[olmaçàro cle cour¿rç¿ts r: cangas pela precipitação de silica
cletríticos previarnente ¿rclrmularlos (Nunes ¿/

ttlli, 1981)

¿t

e hìciróxidos, sobre materiâis

Esta superfioie, correlâcìonável com

a super-fìcie sul,ame ricana de King ( 1956), sofieu um soorguimento, acompanhado de

trma

profuncla retonìada da erosào" culminanclo coûr a seclimentação de clepósitos correlacionáveis

com a Formação llarreiras

A

idade cleste soergrLimento aincla

é palco de

polêmica na

litcratura. A idacle mais aceila é o fìnal do Oligoceno. sr"rgerida por King (1956)
Nunes ¿1 ttlt¡ (1981) sugerem ainda, que os planaltos cársticos a Norte e cla borda

oriental cla Chapacla Diamantina, l'oranr submetidos a uma evolução neógena (Terciário
Superior) após a epirogônese qlÌe soelguelr o bloco da região Sobre o planalto cárstico da

7'l

borrÌa olienlal ocorre

Llrìì¿ì

cobertura. em pârle proveniente cle erosào da Chapada Diamanttna.

onqu¿ìnto o planalto c¿irstico cla porção Nortc se apresenta rrtais clissec¿rdo.

,.f

.2- Srr¡rerlÏcies de aplrrinantento

O ten¡ro sr-rperfÌcie cle aplainarnento é também refèriclo na lileratr-¡ra como superfìcie

cle

erosão. ciclo de denr-rdação ou ainda ciclo cle eros¿ìo A partir de uma integração da bibliogralìa
consr,rltacla.

o tetmo pocle ser clefìnido como uma supcrfìcie

suavemente ondulada,

relativamente plana" resullante do recuo d¿s vertentes através do intemperismo e transporte de
rnateriais das zonas mais elevadas (áreas ['ontes) c cleposição enl áreas rebaixaclas do lelevo. A

iniciação dcste processo ocorre

a partir (lo soetguirnento de unra

detet'minada porção da

superfìcie terrestre. geranc{o clesníveìs topográfìcos. Stra evolução dependo de um periodo

longo de estabilidade tectônica que vai culnrinar em um aplainamento do relevo. Novos
soergr.rimentos vão resultar em

um

t

ej

uvenescimento cla parsagem. pela lbrrnaçào cle novos

desniveis topográfìcos. Desta fbrma, superfìcies geradas anteriormente vão ser fiagmentadas,
tornaclo-se passiveis de um novo entalhamento, ou ficarão protegidas, soterradas por novos

pacotes scclirlentares. Variações olimáticas pocletn tanbém pÍovocar

o

entalhamento ou o

recobrimento cle uma superficie clesenvolvicla sobre rLm determinado regime climático, em
áreas cle tectônica r elativanrente esthvel.

no Brasil, retluzinc{o a paisagem

à

o Paleozóico méclìo

o

Brasil constitrLi ¡lÌìa rrassa contirìental. sobre a qual sc sucedelat.n ciclos de clenuclaçào

e

King ( 1956) c{e1ìnìu cinco ciclos erosivos

qLre atu¿rram

oonctição de aplainau.rento em escala legional. Segundo este ¿ìutor desde

se<linrentação.
Ponçano

¡\

sucessão destes ciclos representa a históna evolr¡tiva da paisagem brasileira

& Almeida ( 1993), apresenlam

uma correlação clas supelfìcies cle aplainamento

propostas por diversos autoles, no ter-ritório brasilciro [:ìsta correlação ajudzr a esclarecer o

quadro coniùso que se estabeìeceu para o assunto, urrìa vez qr:e cliversos alttores sugerem
novos nomes para srLperficies dellnidas anteriormente Como exemplo clìsto destacamos o
rraballro de Bigarella et

utti (1965), que na tentativzr de explicar a evolução do

relevo

braslleiro, baseando-se principalmente ern estudos no Sul e Sudeste do llrasil, reconhecer¿rm

trôs grandes làses closivas clesenvolviclas em ¿rmbiente áritlo a semi-árido, detinindo trôs
superficies aplainadas por pedimentação. Estes autofes denomina¡anr estas superfìcies de Pdl,
Pd2 e Pd3. A superfìcie Pd3 corresponderia ao ciclo Paragr-raçu de King (1956), Pd2 pode ser

correlaciona(la zì supelfìcic Velhas de lÇn1 (195ól e a
Sul-anreric¿rna de

Pcl

I

estaria corrcLacionacla n superlicic

King (.1956). Para l{oss ( 1990) a aplicação da proposta de I}igarella al a/il

(19ói) encontra diticuldadcs extremamente grandes,
runra cleterr¡in¿rc1a supelfìcie-

é

Lrma vez

qlle ao conseguìr-se identifrcar

tnuito conrplicaclo cncontrar-se

corresponclentc r¡ue permitiria iclentifìcar a sua

o

depclsito correlativo

icl¿rcle.

O tl-abalho de I(ing (195(r). ressalta nruilo a irnporlância da tectônic¿r corììo evento que
m¿lrca

o início de r¡m ciclo de

erosãro, cleixando de lado ¿rs alterações climáticas que também

são tão inìportantes (luanto a tectônica, no desencadeanrento cle unr ciclo erosivo, que irnplìca
na clissccação ou rcoobrir¡ento de r"rma superfioie pré-existente. Por outr'<l lâdo, outros âutores

(Bigarella et

ulli,

1965) levaram em oonsideração apenas as alterações climáticas como

responsáveis pelo clesenvolvirnento clas superfìoies rle aplainamento, menospLezitndo everìlos

tectônicos relevantes, que atualam em cscala regional no terrjtório brasileiro. Numa
abordagem atual é pleciso avaliar'-se a ìrnportância de ambos fàtores, e evìtar cle extrapolar
daclos obtidos em escaja de trabalho loczrl. para uma escala regional, como era de costì-lme nos

autores rrais antigos.
Ponçano

&

Àlmeida (1993), salientam que o relevo brasileiro atual evoluiu a partir da

grande planicie f'ormada pelo ciclo Sul-americano Segundo eles, esta superfìcie serviu de base

paia

o

clesenvo

lvimento clas lormas clue conrpõen a atual paisaeem br-asìleita, clurante o

Cenozóico. Neste mesmo trabalho os autores sugelem que não existe na lileralura lelèrênoi¿rs
confìhveis que possam balizar explicaçõcs legìonais a respeilo da evoltrção do relevo. Pata os

mesrîos, o clesenvolvirnento de pesquisas geornorl'ológicas cle nivel legional prccisa vislumbrar
duas premissas l'r-rnclanrcntais. A primeira clìz resperto a ár.eâs chave, cujos resultados venham

sel regìonalizados no lìrturo Nestas áreas é preciso o emprego cle merodologias quantitativas,
passiveis de algum

tectônica.

A

tipo cle comprovação, aÌém de evidências de ordem

seguncla prenrissa

se refere

a

estratigrá1ìca

mapeamentos que busquem aprimorar

classifìcações cle rclevo. Llstes mapeamentos devern agrupar

as f'ormas

e

as

morlológicas

consiclelando sua relação conr a geologia e sLra posiçiìo clcnlro das superfìcies rlue delìuem os
níveis planálticos.

De acordo com Ilr¿run (1971), o soerguimento oligocênico que clesencadeou o ciclo,
velhas, associado ao arqueaÌnento clue culminou oom a abertura clo ¡\tlànLico Sul, resultou
numa série de'grabbens' e'horsts', que constituem o arcabouço tectônico da costa do centroSul do pais. No interior, com a dissecação das planícies Sul-americanas a erosão alcançou as
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strbterrâneas cle clissolução. Desta
-qalerias
lòrma esculpiram*se os relevos cársticos cle Goiás. Nfìnas Gerais e [3ahia

ár'eas cle substrato c¿rlcário. at¡rinclo e clrenando as

4.3- Instrlàçäo e descnvolvimento do sistem:r cárstico

O

sistema c¿irstico

ó entendido aqui como um conjunto cle paisagens. com

feições

superlìciais e subsuperlìcìais cle lelevo ¡reculiares. resultantes da dissolução cla rocha, que vai

provocar

o

clese

nvolvimento cìe uma alta perrneabilidade sectrndár'ia, culminanclo com

formzrção cle uma recle cle clrenagem sr¡bterrànea

no interior cle condutos. abertos

¿l

pela

desagregaçzìo cluimica da rocha. De acordo com Fold e Willians ( 1989), o sitema cárstìco é tttn

sistema aberto, consrituido por outros clois subsistemas. hidrológíco e geoquimico, que atu¿ìm

sqbre as rochas carstil'Lcáveis. Estes autores s¿rlientam ainda. que a alta solubilidade da rocha
não é sufrciente para a instalação e desenvolvimento de um sistema clirstico. E irnprescinclívei

a

presença de estrïturas qr-re fàvoreçam o fìuxo cl'água, geranclo gradientes hidráulicos

Na liter-atLrra consultada é consenso geral que a elaboração da superficie Sulamericana se
extendeu até

o ferciário inlèrior (Braun, 1971, Nunes el (.111¡. 1981 e Ponçano &

Almeida.

1993). No Oligoceno iniciou-se a clesagregação e entalh¿rmento clesta superlìcie, em funçào
dos eventos tectònicos cpre culminaran com a

¿rbertur'¿t

do Atlântico Sul. Nttnes et alti (1981)

sugcreûì clue os planaltos cársticos clo Nortc e da borda oriental cla Chapacia Diamantina foram
'I
subrnetrdos a unra evolução neógena (Plioceno e Miooeno, erciário SLrpedor), após a

(lur soef.gue¡ o bloco cla região. De acorclo com LlraLrn (197 l), os relevos
cársticos clo interì9r cle N4inas Gelais e [ìahi¿r fbr.arn escr-rìpiclos a pâr lir clo soerguimento
epirogèncse

Oligocênico, associado ao arqueamento qtte culminou com a abertur¿l clo Arlântico Sul

I)e

¿roorclo

com os clados ot¡tidos no clecor rer cla pescltrisa é possivel delinear um quadro

temporal clos passos E;erais cla evoluq:ão do sistema cárstico

d¿r

regiào estr"rclacla. Os resultaclos

são aplesentados na tnbela-.tr.1 e cliscuticlos a seguir

4.3.

I

-

Espeleogênese

De acor{o com Palmer (199 I). praticamente todas as fèições cársticas de sttperlÌcie tem
sua origem em f-r"rnção cla aber-tura e desenvolvimento de condutos pela drenagem subtetranea

A maioria das {'eições exocársticas resultam de subsidência

e

colapso Estes processos, por sua
tì0

\/ez. s¿ìo desengat rlhaclos pela abertr.rra cle caviclarlos subtetràneas. Assitl senclo. â hlstorla de

um sistcr¡ra c¿llstico está intimalÌìente relacionada à f'o|maçãro e evoltrçào cle sistcrnas
condut

cle

os

Ilasea¡clo-se n¿ litcratltra consultacla (Lor,vc. 1992, Karmann, 1994), a espeleogênese
prépocle ser subcliviclicla cm trôs làses. l- pré iniciação. 2- iniciação. i- desenvolvinrento A
de
iniciação compreenc{e toc{os os processos envolvidos na I'ormaçzio e instalação dos sistem¿s
clescontinlriclacles que

vão litvotecer

o

clesenvolvimento dos conclutos subterrâneos A

ininciação rel'ere-se ao inicio cle abertura das caviclades, extendendo-se até o ponto cle avanço,
Cle uma
marc¿rclo pelo momenlo oncle as c¿rviclacles coûìeÇam tr ser alzrt.gaclas e hâ a inst¿ìlação

rota venceclora. O ponto cle avanço representa ainda o inicio cla terceira tãse da espeleogênese,
nvolvimento Os parâmetros qtle condicionam a iniciação são os fàtores geológicos

o

clese

(estrì-tturas cla rocha encaixante), o regime cle I'luxo cla ágtta sr,tbterrzinea (vazão), o gttrdiente

o tìpo dc

Na região estuclada é possivel delinear alguns aspectos cla

r-ecarga hiclrár-rlica.

cspeleogénesc. aprcscnla(los

I

e

seqt

tir

Pré iniciaçño
Nlest¿r tàse f'orzun ger.adas as

rochas ca|bonáticas do Grr,rpo una c

¿rs

estrutul¿ts que, mais

acorclo
t¿rcle, conclicionariam a inicizrção e clesenvoivimento dos condutos subterràneos De

com as obseruações de campo.

aS eslrLlttLr¿ls

tnais ittrpUt larttes ûo condicionarnento cla ìnìciaçzìo

e clesenvolvimento clo sistema cárstico cl¿r baoia clo rio [.ln¿r são os planos
(fìgrrr:r-2,5) e as fì atr¡r ¿rs vcrticais e sul¡verticais (figura-2'6)

cle ¿rc¿rmamento

I)emaneirageral.asroohasclaliormaçãoSalitr-eapresentanemcampo'Llmac¿ìn,ìamento
&
l.ìorizontal a sub-horizontal. com onclulações sLraves cle tam¿rnlio n-rétrico. scgr"rndo Bonlim
ampla sinf-orma
Peclreira ( 990), os planos de acamamento clestas t ooh¿rs esLão cstruttlr¿ÌClas em
1

assimétrica, oom eixo genericamente a N/S e tlancos com mergulhos entre 0 e

30'

[]m campo

l-rÌenores
observor¡-se âtitudes de acamamento entie O e i5o, senclo mais fiequentes mergulhos

qr.re l0o" caracterizanclo as ondulações su¿ves, do plano cle aoalnanlento, conl amplitucle

métrica. Localmente notoLl-se mergulhos de ate -i5', associados

¿r

dobras de arrasto e¡n

fiaturas
fàlhamentos. Com relação às estrutuÌ-as clisruptivas, l'oram registrados conjr-lntos de
verticais e subverlicais. A maior clensidacie cle l-r'atul as se concentra entre Nl0-20E" N40'508.

Ngo-g0w, N50-60W e N60-70W. De maneira geral estas lraturas apresentam ospaçâmento
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v¿lriando de decirnétlico

a métrico- senclo muito

esc¿rssâ

a

ocorrènci¿r cle tiatlrlas com

preeenchimento de clLralc¡tLcr rìatLll eza.

Iniciaçiro

l)e

acorcìo corn ¿rs oL¡scrvações de campo, constatotl-Se qr,re na região estudada. as

câvenl¿ìS tìveram ¿r iniciação condicion¿rcl¿r pela interseção

clo plano cle

acamamento

subhorizontal onch,¡laclo com ltlanos de fiattrra verticais a subverticais. Nas cavernas [-apa do
Bode. Fazencla Natal e Poço Encantaclo, verifìcou-se a presença de oonclutos anastomosados,
oom orientação N-NE ou W-NW, desenvolvidos sobr-e o plano clo acamamento, ao longo da
interseçào oorn fì atur

¿rs

verticais com c1ìreção N0-108. Os cortes transversais clestes condutos

são representaclos nas seções

tlF e GII, nos ûìapas das Cavelnas Faz. Natal e Poço Ílncantado,

e seções cla porção central cla L,apa do Bode. Na caverna L,elpa do

llode registramos ainda um

segunclo conjr:nto cle fì-¿rturas com (lireção N80-90W, cuja interseção com

o

acamamento

concliciona a iniciação de condutos ¿ìnastonosâdos De maneira geral, estes condutos ocorrem
na p¿ìrte mais superior clestas cavernas, regiStrando oS primeiros nìomentos <le sua evolução.

Nas paredes desles con(iutos constatou-se a presença cle scttllt4ts (estruturas lbrmadas por
clissolução, ìnclicacloras <le tìuxo cl'água) simétrrcos, com tamanhos métricos. Estas evidências

sugcrem Llm fluxo fle inicìação tì'eática, conr velocldades rnuito baixas, condicionados por
bair,rs Uratlicntes llid riu lìctrs

A

iclacle máxima para

a iniciação (lo sisterna chrstico está associada à instalação

evolução cla superficie Sulamericana. senclo assim anterior
f'orma. o nível

c1e

¿ì

c

abertura do Atlântico Sul. l)esta

base associaclo à este período aincla não se relère ao

rio Una, tratando-se

cle

um nivel cle base pretér'ito. talvcz assocìlclo a urn ptoto rio Palaguzrçu. Di¿nte cleste quadro,

ar

iniciação podo ser insericla etn telnpos pré a sin Oligocênicos
Descnvolvimento

Nas cavcrnas cle paclrão em l ecle" ou ainda nos trechos com morf'ologia primária
pfeservada dzrs cavernas com grândes sâlões (le abatimento, vefifìcou-se a plesença de canyons

vadosos entalhanclo a base dos condutos fieáticos elípticos de inicição. f-ormanclo seções do

tipo buraoo cle lèchaclura. Os melhores exemplares desta situação f'oram
q¿tvernas Lapa clo

rogistt ndos

nars

llocle e [,azcncla Nalal c sào zrpresentaclos na fìgura',{..1. Istas evidôncias

sugerem uma situação cle clesenvolvimento nornral de condutos do tipo singenética, com
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Figura-4.1: Seções transversais do tipo' buraco de fechadura', das cavemas Fazenda Natal (1)
a iniciação freática, seguida de entalhamento vadoso,

e Lapa do Bode

(2-9), ilustrando

lnlclaçào fìe¿itlca no tclpo. seguicla clo r-ebaixarncnto
clo nível cie iigua e ent¿lhaurenio va<l.so
er' clireçào a t¡asc clo cor'ìirrLto ap.oveitancro
os ¡rranos crc fiatri¡ a sLrbver ticais.

o

alargamento e tlesc¡tvolvime'to fie¿itic'
clos conclutos sr-lbter âncos
¡rocle ser associaclc.r
¿los llloLnentos Iì.ais d¿r t:volrtçiìo
cla superficìe Suiamerìcana- clentro
clo t,erciário nlédio a
sttperior Posteriornlentc' ern lìrnção clo soergr.rimento
¿rssociaclo ¿ì abertura clo ALIântico
e
fì'agmentação tla sr-rpcrfìcic Surarne ricana,
rrot¡ve um re baixamento cro nivcr cre
base. Este
rebaixamenro do niver cre base é correracionacro
aqui às seções cro tipo buraco cre fèchacrura,
representadas pelo entaihanrento
vacroso na base cie conclutos lìeáticos.
con f-ormas eripticas.
[istas oscilações do niver cre base oc¿sionaranr
o zrlargermento dos vazios subter.râneos, tanto
por clesmoronamentos. para aqucies vazios
quejá se encontfavam em anrbiente vadoso;
quanro
por clissoluçào, para aqueies que .incra
estavam em ¿rmbiente fieático, ou
na zona
peri.dicamente inLrncrada. a.rais ricn
cnr soluçÒos rnais agressivas Seguncro
Iìraun (197Ì), o
ental/ramento cla superfìcie Sulamcricana.
no interior clo rlrasil, ocorre cletasado cla làixa
Irtorânea, rnicianclo-se no fìnal clo r-ercrário
super.ior (plioceno), com soerguinento
rento e
horrogôneo.

.1.3.2- Desenvolvimento
da superfície crirstica
c-'or¡ a instalação cla superficie sulamericana
estav¿ì se inicianclo a iormerção cla
cobertura
sr"rperficial' a partir da alter.açiìo tl¿r ¡och¿r
carbonática em urn clima mais úmiclo do
que. atual,
que estava clecotn¡ronclo o f'eiclspato potássioo,
presente nos calcári.s e acumulanclo
óxiclos de
Ferto' culminancio coûr â làr-¡¡¿çf,6 cle
r¡nr latossoio espesso e avermeìhado.
De acorclo com o
que tbì consratacro' a rocha ca.bonhtioa
clue seruiu de substrato para instaração
e
clesenv.lvinlento cio sistcma cárstico cra
Bacia do Rio LJna apresenta ,m teor
rre resíduos
insolúveis ao redor cre l0o/o, conf'ornre
os testes cle crissolução aa rocha (viae

chega'd. iocalnente a estìmativas de até 30%,
com

tabera_J.lIr),

base nas análises cle seções aergadas.
Na

porção oeste, a cobertura estava sendo
acresoicra aìncla" cle mareriar transportado
por erosão
das serras de rochas siliciclásticas cla
Chapada l)iarnantina.

Ainda associado

a

instaraçào clo aplainamento S.lamericano,
sobre a supedicie
ca.bonática estavam senclo entaiha<ios valos
fluviais" (rì,le ¿tualnìente corr.espondem
aos vares
sem cursos d'á-qua ativos ou com
fruxo restrito aos períodos de chuvas.
Alguns crestes vares
ocorrenì hoje em dia. m,itas vezes cle nraneira
isolada, e nâo se conectam conr nenham
olllrÕ
8-5

slsteûìa de tllenagetrt superlìcial

olr

tenìlinarìì em pontos de absor'çzìo clo escoanentcr

superlicial. cìregando a conslituir urn sisteura fìuvial leliquiar. O vale clo r-ro IJna. vinha

se

desenhando desde estes terÌìpos- passando a constituir. mais tarde. uma rora venceciora.

Com o desenvolvinrento clo sistem¿r cárstico e a instalação cle ur¡r sistema cle conc{utçs
subtel râneos, teve inicio

¿l

c¿ìptur a clos sistemas cle drenagens superfìciais, que

culminou com a

fbrmação cle vales fluviais conr fèições c1t¡-sticas superpostas, na 1'orrna cle grancles clepresssòes
fèchadas. obsetvados hoje cm dia na região e rcpresentados no Merpa cle frenômenos Cársticos.

As variações do nivel cle base. ¿rssociaclas ao entalhamento clos vales e captura das drenagens,
estariam assooiacl¿rs iìs variações clinláticas
r-egião, numa relação de caus¿ì

continr¡idade

e

desenrolar

e eventos geotectônicos que atuaram sobre a

e ef'eito. oncle o resultaclo interfère significativamente

do processo. Assim sendo, com a captura

superficie inicia-se tarnbém a fbrrnaçrìo

<1os

na

clas drenagens cle

pontos de absorção. Já neste momento estariam se

delineando as primeiras depressões cárstic¿rs, fbrmaclas pela sr-rbsiclência clo rnaterial de

cobertura superticial. Prov¿rvelmente a maior partc (lesta oobertura fìri geratla no período
anterior, sob Ltm cli¡na rnais urniclo que o atual, necessário para a fbrnaç2ìo cle ¡:ma cobertura
tão espessa e enriquecida em Ferro.

4.3.3- Qutclro :rtu:rl
Consiclera-se aqtri o quadro ¿ì.tual como o último ca¡ritulo da história cl¿ paisagem cárstìca

da Bacia clo rio [Jna Assint scnclo, cste seria um quacìr'o r]escritivo e interpletativo
paìsagem visiumbracla no decorrer clo trabalho.

A

cl¿

ocr.rpaçzìo mais intensa clas terras na região

remota ao final da década cìe cinquenta. quando iniciou-se

o

assentanìcnto cla colônìa

c{e

INCIìA De acordo com o relato verbal clos primeiros colonos, a região
tinha uma mata verde e alta, cle oncle extraiu-se macleìra cle lei em abnnclância, como
relblrna agrár'ia do

jacarandás, pau cl'aroo e 'bastião' ¿\ meclicfa qr:e explorava-se, de maneira desorclenada, a
macleira-de-lei e o catvão, abrìa-se tctras para implairtação cle loças e pastagens. Os moraclores
alit mam

que nos pritneit os ¿tttos clo assentamento,

¿rté meaclos cios anos sessenta, chovi¿t

regularmente. Desta l'orma as roças cle milho, mamona e leijão r-endiatn fìltos.

Llom a escassez cla nlacleila, e a irregr.rlaridaclc clas chuvas,

¿r

economia local entrou em

crìse Muitos colonos venderam suas terras para fàzendas de gaclo. No loteamento

cla Coiônia

lestam ainda muitos moradores que sobrevivem às custas de roças e pequenos rebanhos

cle

86

gado bovino, ou tlabalhando nas gr¿ìndes làzenacls cle gaclo. Irnr lìrnção do desrìlatarrento.

a

espessa coberluta superlìcial tornoLr-se mais vulner¿irel e processos c{e coiapso e sr¡bsiclôncia

lenta cio terreno torrìar¿ìnr-se muito couruns na regiÀo. principairnentc a partir do lìnal

cla

década de oitcnla. No ano cle 1989. vários rnol'¿rciores, ìnclusive clingentes da política locai

cotlo er-pref'eitos e ex-secretários

mr-Lnicipais. relatânr ¿Ì respciio cle unr cpisódio de colapso

catastróäoo clo terreno rìo iotearìrcnto da Colônia. clurante

o qual teria

desaparecido uma

hrvore fìutíièra de grande porte (pé-de-ntanga) e unr reservatório de água (de 2000mr

cle

capacidade). Estes objetos ter iam sido engolidos pzrra o interior de u r'¡r 'bur¿rco' c¡ue se iìrrmou
no local.

A

cobertt¡ra superfìcial do sistema cárstico qr"rando expostâ às chuvas torrenciais,

oolnuns nos pe:'íodos de chuva daquela legião, sào elodidas em lunção c1o tr-ansporle do
rnaterial inconsolidado para

o interior

das cavidades subterrâneas Ëste processo provoca

inclttsive Llm assorearÌlento do sistema de drenagens subten âneas. Na literatura oonsultacla

é

consenso geral que os colâpsos e subsidências em terrenos cársticos resultam do ron-rpimento
clo teto de caver nas. ou cla migração cle

¡latelial inconsoliclado

cla cobertul¿r

oaviclades da rocha carbonática (Ogden, 1984; Parate, 1984; Newton

pala o interior de

&

Tanner-, 1987).

Também é muito difìlndido que esta migração de material se inicia na intertàce rooha/cobertura

e ctesce de baixo para cimtr. Iodos autores consultados conoordam que estes

processos

resullam pdncipalmente rle rebaix¿rmento do nível d'ágr-ra. ou por excesso de carga incluzida,
ou aind¿r devìdo a satLrraçixr sobre Inatcrial inconsolìdaclo. IIyatt & Jacobs ( 1996), salietam que
colapsos associ¿rdos a elevação do nivel cl'zigua enì cobenuras superficiais são atribuidas a

l-

salllração e percltr cla ooesão clos seclimenlos cluc rccobrern aberturas na rocha, 2- arrmento da
c¿ìrg¿ì.

ern Iìnção do ¿Ìuncnto (fc peso ([o sedirnentc¡ saturado e 3- liquelàção e pipirtg clo

sedimento inconsolidado para o interior de cavidacles.

Cooke & Doornkarnp (1990) alìrmam que as fìutuações clo nível d'água são os maiores
responsáveis por subsidêncìa em terrenos cársticos e ressaltam que, nos E.tJ.A - as ocorrôncias

rcsultantes da ação antrópica são gerah ente

¿rs

rnais trágìcas, LltÌì¿ì vez que se clesenvolvern

tnais rapìdamente ern regiões povoa(ias. Segundo Newton

&

'l'anner (1987) os colapsos

incluzidos pelo hontem, nos Ë.[J.A, superarn as ocorrônoias n¿ttr"rlais.

Com base nestes (iados e no cluadro obselvaclo enl campo, sugcre-se lqui tlue

os

processos de subsidência reoente, relatados pelos moraclores da região. foram aceleraclos pelos
desmatamentos em larga escal¿ que âoârretaram uma maiol erposição do solo à irracliação
1ì7

sol¿ìr. provocanclo

uln

t

ebaix¿rr.nento

clo nivcl cla ágr.ra strperfìcial

¿rculnttl¿rtl¿r

ua cobertul-¿t

cál'stica.nazonaepiciirsticâ't]Stefessec¿ìmentO¡locleprovrlcaraindao¿ìLllnenloclelìssitras
Ltm¿r
jntel,sticìais. através de Um gtetamentÒ clo matcrial tltte conslitrri ¿ì cobertlÌra. fàvorecendo
evenlos de chr¡vas torrenciais' o
rnaiol inlìltração de águzr' pol ocasião clas chuvas Durante os
cla ve.f¡etação' Iiclr saturado cle
material incons<>licìaclo, clcspr0tegiclo em fì-rnção da retir¿rcla
subterrâneas [Jma análise dcl
água fircilitanclo seu transpofte para o interior cle c¿rviclac{es
requeI um nronitorameuto mais
conclicioname nto atual destes processos de sul¡siclência

tem atlmentado com o
minuncioso. inclusive mirpeanclo estas c¡corrênci¿Ls' cuja liequência
que as zonas que apresentaram os maiores
passar clos anos Até o momcnto é possivel sugerir
são mais stLsoetíveis a ocorrôncia de
núrneros cle pontos de absor.ção por. Kmr (fìgrrr:r-3"7),
colapsos.

(ì:rpítulo V
5.1- Conclusôcs e recomenclaçõcs

"\ partir

clos claclos aptesentados porle-se estabelecer algrLmas conclusÒes do trabalho,

apt escntadas de maneira itemizacla, a seguir-.

t- O r-io Una

aprcsenta ttm vale assiméltico, oom Lrrnâ rccarga ar"rtogênica na sLla margem

clireita e uma rec¿ìrga de natuteza mrsta (autogênica e alogênìca) na margem estluercla O carste
apresenta r"rma rr"rgosidade média rcgional

IR:0,998 (em escala L t00 000), confirmando o

seu

caráler aplainado. corìl ulìl¿ì clensìclacle cle tlepressões oársticas cle 0,080 depressões/Kmr e uma

densidade

de

sr.¡miclotu'os autogônioos

clc

principais leições de relevo rnapeaclas sãor

0,2

l-

I

S/krl:r, rneclidas em escala I :60.000. As

escârpalnentos, 2- cristas, 3- vales fluviais, 4-

vales intennitentes. 5- depressões cársticas. 6- pontos de trbsorção, 7- surgências cárstíoas e 8-

cavernas.

As

mgosidadcs mediclas ern lÌÌapa

semelhantes, sugerindo que

o

c no c¿ìrrìpo apresentam

Valor.es rnuito

mesmo padrão de relevo pode ser iclentifìcado e¡r cliferentes

escalas cle análise

2- Os f'otolineamentos detectados a partir clc fòtogralìas ¿éreas l:(r0.000,

¿ìpÍesentant

uma orientação prefèrencial NW (lìgurn3.2), tliscordante dos principais conjuntos cle fi.aturas
identifìcados cm campo. As cave lnâs

rnzrpe

adas apresent¿u clesenvolviment<¡ plelèrencial nas

direções N/s var-ianclo aré N3oE, ou N6o-7ow vari¿rndo até

com os principais sistcmas de lì'atur¿rs mapeados.

A

[/w.

cle maneira concordanre

inicìação oárstica dos condutos

subterrâneos parecc estar condicionada pela inferseção do plano do acamamento subhorizontal

ondnlaclo. com sistemas tlc

fì alur¿Ls

su[¡verticais oom direções pref'erenciais N0-208 e N70-

90W (fìgura2-5). Esta rniciação se clá através de um fìlrxo muito lento, abrindo uma recle de
conclutos anastomosados e labir'íntioos. [sta siruação está evidente nos conclutos <le seções
elipiticas co'n scttllops mótricos e sinrétlrcos, rnapeaclos

Natal (lìgura-4.1)
representa ainda,

A

caverna l-apa

o meihor

n¿ìs

do llode (vide

cavernas Lapa clo Bocle e Ìlazenda

rnapa geoespeleológico, anexo-2)

testemunho cleste sistema de condutos em recle^ que ìlustra o

padrão cle iniciaçào do aquilero cárstico O entalhamento clos pr-incipais condutos subterrâneos

é singenético, acompanhando o rebaixamento do lençol freático, clesenvolvenclo

cttn.yuts

vadosos, encontrados na base dos tubos de iniciação fì-eática. posteriormente, ocorre

L¡m

colapso deste sistema de condutos labilinticos, lormando qrandes salões cle abatimento.

{19

.ì- O mater.ial clc lecobrimento cla sr"rpelticie cárstic¿r.
maiolia. de natureza âuti)ctone. De acolclo com
carbonáticas ¿ìpresentam um teor de até

a.s

n¿r slr¿t nìarqem

clireita é. na sua

obseruaçòes das seções clelgadas, as rochas

l0% de

material insolúvel. sendo constituiclo

basic¿rmente por quartzo e lèldspato. Os testes cle dissoluçzìo cla rocha carboní¡tica l evelaram

quc esta rocha apresenta Ltnl tcor de l0%o r'esíduo insolúvel Nos teste cle diliação de raios-X,
constatou-se que o rnatelial insolirvel é constituído por qlrarlzo. lèlclspato e mica branca. As
análìses químicas conlirmam estes resultados. registlanclo aincla t¡m

alto teor de lie na rocha

carbonátioa. Desta maneila consider¿r-se que o material inconsolìclaclo cla cobertura é produto
cle alteração intentpérica <la rocha carbon¿itica

4- O

(lesffatamento da mata primzLria desengatìlhou uma série de processos de

subsiclência do m¿rterial cle cobertula cla superlicie ohrstica

com a retilada da vegetação

lebaixou-sc o nível tì'água presente em meio ao material inconsolidado da zona epicárstica,
devido a maior erposição à irradiação solar. Além disto diminuiu-se a sustentação {'ornecida
pelas raízes sobre este material. Por ocasião das chuvas, ¿r cobertura fìca encharoada de água,
per-denclo coesão

e migtando para o interior

clas cavidades sLrbten'âneas através tle ¡ti¡tirrg.

Desta forma, recomenda-se a recuperação da vegetação original, como medida de remediação
dos processos de sLrbsidôncia comuns na região.

5- Atlavés clo balanço híclrico. constalou-se que

ar

legião apresenta uma defìciência

hiclrica de 24,5 ¡rm no período âltâlisado^ sendo Dezcmbro o môs de reposição de água no

solo. Com base no gráfico de pluviometria

anr-ral

(figur:r-2.7)

apresenta anualmente urna rlistr.iituição irregular cle chr.rv¿rs.

constat¿ì-se

que ¿ì região

De aoorclo oorn o clue

f-oi

ot¡servado, ocorrem oventos de chuvas catastrófìcas e períodos secos de cfi-rração irregular

Vale salìentar, que apesar

cJe apresentar

uma clistr-ibuição irrcgular das chuvas, os valores

rnáximos da pluviometria anual, não são baixos. Em fìrnção destes resultados, sugere.se que os

agricultores da região cultivem produtos mais adequados ao clim¿r iocal.
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