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RESUMO 
A proposta deste trabalho é resultante da avaliação cárstica – espeleológica dos corpos carbonáticos localizados na 
Fazenda Urano – próximo ao limite noroeste do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), no município de 
Guapiara – SP, de propriedade do Grupo Lafarge. Foram descritos aspectos relativos à prospecção cárstica 
espeleológica e hidrológico dos corpos carbonáticos conhecidos na Fazenda Urano e posterior mapeamento das 
cavidades selecionadas. Os corpos carbonáticos mapeados estão encaixados entre outras litologias do Grupo Açungui 
ou Faixa Água Clara e estão deformados e alongados segundo direção regional NNE - SSW. Foram descobertos três 
(03) abrigos e 21 cavidades ou reentrâncias com desenvolvimento linear até 10m, 04 com desenvolvimento linear até 
20 metros, 01 com desenvolvimento linear até 40 metros e 03 com desenvolvimento até 80 metros. Oito cavidades 
relevantes foram mapeadas e avaliadas. Aspectos sobre cada cavidade como morfologia, controle litológico e 
conservação foram descritos. Sugeriu-se a criação de áreas de proteção de oito cavidades e locais cársticos 
significativos. 
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[ABSTRACT] 
The present report is about the evaluation carstic – speleological of the carbonatic’s bodies located in Urano Farm, 
near of the limit north - west of The Alto do Ribeira State Tourist Park (PETAR), in the city Guapiara – SP of 
property of the Lafarge Group. Relative aspects were described to the search carstic, speleological and hydrologic of 
the carbonatic’s bodies in Urano Farm and survey selection caves. The carbonatic’s bodies surveys are host rock in the 
other lithologies of the Grupo Açungui or Faixa Água Clara and are deformed have NNE – SSW regional directions. 
Were discovered 03 shelters and 21 caves with linear lenghts over 10 meters, 04 caves with linear lenghts over 20 
meters, 01 cave with linear lenghts over 40 meters, 03 caves with linear lenghts over 80 meters. 08 caves were 
surveyed and available. Aspects at the cave with morphology, lithologic control and conservation were described. 
Suggest protect areas of the 08 caves and significations carstic places. 
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