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Resumo 

A maioria dos estudos de cunho espeleológico adota áreas de rochas carbonáticas como alvo de investigação. 

Isso pode ser explicado pelo fato destas rochas perfazerem aproximadamente 17-20% das áreas continentais 

da Terra. Por isso, ainda são poucos os exemplos de estudos de feições cársticas desenvolvidas em rochas 

não carbonáticas. Assim, o presente trabalho tem por objetivo a caracterização espeleogenética de feições 

cársticas geradas em rochas siliciclásticas do Planalto Residual do Tocantins da bacia sedimentar do 

Parnaíba. Além de refletir sobre a evolução geológica das cavernas ali desenvolvidas. De maneira geral, 

observações de campo comparadas com a revisão de literatura acerca do tema sustentam a proposição de que 

as cavidades desenvolvidas nas escarpas dessa grande feição geomorfológica são seguramente de natureza 

cárstica. Observou-se ainda, que as cavernas dessa região possuem sua gênese ligada a uma fase inicial de 

circulação forçada, seguida de circulação livre.  

Palavras-Chave: Geomorfologia Cárstica; Arenito; Tocantins. 

Abstract 

Most of the speleological studies adopt places of carbonate rocks as investigation object. That can be 

explained by the fact of these rocks compose approximately 17-20% of the continental areas of the Earth. 

Therefore, they are still few the examples of studies of karst features developed in non-carbonate rocks. In 

that inclination, the present work had for goal the speleological characterization of karst features generated 

in siliciclastics rocks of the Planalto Residual do Tocantins of the Parnaíba Sedimentary Basin. Besides 

contemplating there about the geological evolution of the caves developed. In a general way, field 

observations compared with the literature revision concerning the theme they sustain the proposition that the 

cavities developed in the scarps of that large geomorphologic feature are surely of karstic nature. It was still 

observed, that the caves of that area possess your genesis linked to an initial phase of forced water 

circulation, followed by free circulation. 

Key-Words: Karst Geomorphology; Sandstone; Tocantins State. 

1. INTRODUÇÃO 

O termo carste tem sua origem relacionada ao 

relevo desenvolvido a partir de dissolução de rochas 

carbonáticas (GAMS, 1993; FORD e WILLIAMS, 

2007). Contudo, há algumas décadas formas 

tipicamente cársticas começaram a ser observadas 

em maciços não carbonáticos (WERNIK et al., 

1976; HARDT, 2004; MELO; GIANNINI, 2007). 

Tais feições foram denominadas pseudocársticas, 

pois não apresentavam, inicialmente, indícios de 

dissolução química. 

Segundo Guerra e Guerra (1997), o termo 

pseudocarste é utilizado para caracterizar formas de 

relevo desenvolvidas em rochas não carbonáticas, e 

foi bastante utilizado no Brasil, assim como em 

outros lugares no mundo, para descrever feições 

situadas em arenitos e quartzitos, além daquelas em 

terrenos lateríticos. Entretanto, há algumas décadas 

os estudos de geomorfologia do carste vêm 

evoluindo bastante, e vários autores já argumentam 

que feições desenvolvidas em arenito podem ser 

designadas cársticas (VITEK, 1983; WRAY, 1997; 

HARDT, 2004; THIRY, 2007, WILLEMS et al., 

2008; WRAY, 2009), embora a magnitude dos 

processos sejam diferentes. 

Considerando que a gênese da maioria das 

cavernas em arenito, de uma forma ou de outra, 

envolve a dissolução de material, a utilização do 

termo pseudocarste, em função da carência de um 

modelo morfogenético, tornar-se-ia uma 

impropriedade. 

Neste sentido, o conceito de carste evoluiu 

com o passar do tempo, e atualmente o termo pode 

ser aplicado a um sistema integrado com 

transferência de massa, que apresente uma 

permeabilidade estrutural dominada por condutos 
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resultantes da dissolução da rocha, e organizado de 

forma a facilitar a circulação de fluidos 

(KLIMCHOULK e FORD, 2000). 

Mesmo possuindo um grande potencial para 

ocorrência de cavernas em rochas não-carbonáticas, 

o Estado do Tocantins possui poucas feições desta 

natureza cadastradas no CNC (Cadastro Nacional de 

Cavidades/SBE), evidenciando a carência de estudos 

espeleológicos nesta porção do Brasil. 

Com intuito de colaborar para a evolução do 

conhecimento acerca dos processos espeleogenéticos 

em rochas não-carbonáticas, o presente trabalho teve 

como principal objetivo, dar continuidade aos 

trabalhos iniciados por Morais e Souza (2009) 

acerca da caracterização espeleológica de cavernas 

areníticas do Planalto Residual do Tocantins (Figura 

1). Além de refletir sobre a evolução geológica das 

cavernas identificadas na área de estudo. 

 

 
Figura 1 – Planalto Residual do Tocantins, representado pela área de maior elevação a leste do rio Tocantins na 

porção central da figura (IBGE, 2006). 
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2. ÁREA ESTUDADA 

As feições estudadas desenvolvem-se sobre 

rochas areníticas da Bacia do Parnaíba, que, por sua 

vez, é composta por coberturas Cenozóicas, 

Complexos Metamórficos e Faixa de dobramentos 

do Proterozóico Médio a Superior. Esta bacia é 

caracterizada por uma deposição 

predominantemente siliciclástica, além de 

ocorrências de calcário, anidrita, sílex, diabásio e 

basalto, que ocorrem de forma subordinada (GÓES e 

FEIJÓ, 1994). 

As feições estudadas pertencem ao Grupo 

Canindé, que é localmente representado por arenitos 

de granulometria fina a grossa, siltitos foliáceos 

ferruginosos, argilitos, níveis conglomeráticos e 

microconglomeráticos subordinados, todos 

pertencentes à Formação Pimenteiras, que 

juntamente com as Formações Cabeças e Longá 

constituem o citado grupo (RADAMBRASIL, 

1981). Os arenitos da Formação Pimenteiras são de 

idade givetiana-frasiana (Devoniano), apresentam 

granulometria muito fina, e possuem sua gênese 

ligada a um ambiente nerítico de plataforma 

dominada por tempestades (GÓES e FEIJÓ, 1994).  

A geomorfologia da área é dominada por 

feições do Planalto Residual do Tocantins, que é 

composto por três compartimentos de relevo, que 

recebem as denominações locais de Serras do 

Lajeado e do Carmo, Serra Malhada Alta e Serra 

Maria Antônia (BRASIL, 1981). O clima 

predominantemente úmido subúmido com moderada 

deficiência hídrica, com média anual de precipitação 

de 1500-1600 mm/ano e temperatura média anual 

variando de 26-28ºC. 

No tocante à vegetação, as áreas em que se 

encontram as cavidades estudadas pertencem ao 

bioma Cerrado, com predomínio de vegetação 

semidecidual com presença de babaçuais (SEPLAN, 

2005). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do estudo, 

primeiramente, foi feita uma consulta junto à 

população local, visando à coleta de informações 

acerca da existência de cavidades situadas nas 

dependências do Planalto Residual do Tocantins. 

Depois, foram realizadas atividades de campo, 

que constituíram prospecção, mapeamento e 

caracterização das cavidades. Para tal, adotou-se o 

método de trena e bússola com grau de precisão 

BCRA 4C. A caracterização das cavidades se deu 

através do preenchimento de fichas segundo os 

procedimentos propostos por Dias (2003). A ficha 

elaborada por esse autor visa o detalhamento das 

características espeleométricas (medidas dos 

condutos e salões, altura do maciço, dentre outras), 

condições hidrológicas e hidrogeológicas, aspectos 

bioespeleológicos, paleontológicos, arqueológicos e 

condições de conservação da cavidade e seu entorno. 

Além de esboço sobre os condicionantes geológicos 

intervenientes na formação e desenvolvimento das 

feições. Ao final dos trabalhos de campo, foi 

sistematizada a análise integrada dos dados 

coletados e elaborados mapas espeleológicos das 

cavernas, além de considerações sobre a 

espeleogênese das mesmas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante os trabalhos de campo foram 

visitadas e mapeadas dez cavidades situadas no 

Planalto Residual do Tocantins (Quadro 1). Morais e 

Souza (2009) apresentam uma descrição inicial das 

cavidades denominadas Gruta da Fazenda do 

Raimundo, Gruta do Sr. Mundico, Gruta Faz. 

Ivoneide e Gruta Faz. Sra. Terezinha. Assim, são 

aqui feitas considerações com maior detalhamento 

das cavernas mapeadas após a publicação dos 

trabalhos de Morais e Souza (2009), sendo feitas 

ainda algumas considerações de cunho geral acerca 

das cavidades já descritas por esses autores.  

 

 
Figura 2 - Carta estratigráfica do Grupo Canindé, Bacia Sedimentar do Parnaíba (ANP, 2002). 
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Quadro 1- Cavidades mapeadas na área de estudo. 

CAVERNA MUNICÍPIO COORDENADAS DESENVOLVIMENTO 

Gruta do Sr. Mundico Palmas S09º59'07”-W48º15'07” 82m 

Gruta do Raimundo Palmas S09º59'12”-W48º15'07” 105m 

Gruta Fazenda Sra. 

Terezinha 
Palmas S10º00'7”-W48º15'2” 39,1m 

Gruta Fazenda 

Evoneide 
Palmas S10º00'4”-W48º14'9” 33,1m 

Gruta do 

Impressionado 
Palmas S09º54’6’’-W48º18’6’’ 9m 

Caverna do Evilson Palmas S10º14’14’’-W48º07’43’’ 29,10m 

Gruta da Paca Porto Nacional S10º45’42''-W48º28’47’’ 27m 

Caverna da Fumaça 
Miracema do 

Tocantins 
S09º40'32,4" -W48º35'31,1" 176.79m 

Gruta do Desenho Monte do Carmo Dados não coletados 15m 

Furna da Onça Monte do Carmo Dados não coletados 21,95m 

 

A Gruta do Impressionado (Figura 3) possui 9 

metros de desenvolvimento e projeção horizontal. 

Trata-se de um pequeno abrigo sem espeleotemas ou 

outras feições ou outras feições espeleológicas que 

chamam atenção, mas que ganha importância 

quando observada sua proximidade de um grande 

painel de pinturas rupestres ornamentado por 

ilustrações que, quando comparadas àquelas 

mostradas por Prous (1992), podem ser atribuídas às 

tradições São Francisco e Nordeste, com pinturas de 

antropomorfos e zoomorfos associadas a formas 

geométricas (Figuras 4 e 5). Mesmo não tendo sido 

feitas escavações, esta feição apresenta um potencial 

arqueológico, tendo em vista que é o único abrigo 

próximo do citado painel de arte rupestre. 

Nas paredes dessa cavidade, observam-se 

processos de arenização atuando de maneira 

diferencial nas camadas da rocha. 

Situada a aproximadamente 20 metros da 

margem esquerda do ribeirão Taquaruçu Grande no 

distrito de Taquaruçu, município de Palmas, a 

Caverna do Evilson (Figura 6) é constituída por três 

condutos subparalelos. Mesmo não tendo sido 

observadas fraturas no teto e no piso desta cavidade, 

a partir do seu padrão de desenvolvimento, pode-se 

inferir que a mesma possui sua gênese associada ao 

controle estrutural seguido do controle escultural, 

caracterizado pelo rebaixamento do nível de base 

local através da escavação do vale do ribeirão 

Taquaruçu Grande. 

Próximo a caverna, em direção à montante 

situa-se a cachoeira do Evilson, um dos pontos 

turísticos mais visitados do distrito de Taquaruçu, 

que constitui a principal área turística do município 

de Palmas. Pela sua proximidade com essa cachoeira 

e seu fácil acesso, a Caverna do Evilson, apesar de 

pequena e pouco ornamentada, apresenta bom 

potencial para visitação controlada e em grupos 

reduzidos. 

 

 
Figura 3 – Gruta do Impressionado. 

 

Constituída por um único conduto em forma 

de semi-elipse horizontal, Furna da Onça (Figura 7) 
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parece ter sido formada por processos 

espeleogenéticos controlados pelo fluxo 

subsuperficial lateral, controlado pelo gradiente 

hidráulico da encosta na qual esta feição se instalou. 

Esta feição não apresenta significativos 

espeleotemas, mas possui em suas paredes 

incrustações alumino-ferruginosas que podem ajudar 

na interpretação de variações paleoambientais. 

 

 
Figura 4 – Detalhes de pinturas rupestres próximo à 

Gruta do Impressionado. (FOTO: Fernando Morais). 

 

 
Figura 5 – Painel de pinturas rupestres próximo à 

Gruta do Impressionado. (FOTO: Fernando Morais). 

 

A Gruta da Paca é constituída por um único 

conduto com 27 m de projeção horizontal com seção 

transversal predominantemente elipsoidal horizontal. 

Essa feição possui sua gênese controlada por fluxos 

subsuperficiais. Tal controle pode foi constatado a 

partir da observação de nascente no final da 

cavidade. 

O desenvolvimento atual desta feição também 

é dominado por fluxo hídrico, denunciado pela 

ocorrência de seixos rolados por toda a cavidade, 

além da presença de pequeno escoamento superficial 

perene no piso da cavidade. Thiry (2007) ressalta 

que a percolação lateral da água subsuperficial 

condicionada pela variação na permeabilidade dos 

estratos e a ocorrência de zonas de menor resistência 

nos planos de estratificação constituem um 

condicionante ao desenvolvimento de feições 

cavernosas em arenito. Neste sentido, acredita-se 

que a gênese dessa gruta se deu no contado entre a 

camada mais porosa e permeável (arenito 

conglomerático) e outra constituída por sedimentos 

mais finos (argilito) que, com o auxilio do gradiente 

hidráulico, forçaram a água seguir para a escarpa da 

feição cuestiforme em direção ao sopé da encosta. 

Nessa gruta pode-se observar a ocorrência de 

pequenas estalactites de coloração ocre (Figura 8), 

evidenciando o processo de dissolução. 
 

 
Figura 6 – Caverna do Evilson. 

 

A Caverna da Fumaça (Figura 9) foi 

descoberta ou tomou notoriedade a partir da 

reclamação da população de um assentamento a 40 

km da cidade de Miracema do Tocantins. No dia 07 

de maio de 2010, componentes do Tocantins 

Espeleo Grupo – TEG, grupo de espeleologia ligado 

à Universidade Federal do Tocantins – UFT, foram 

solicitados a ajudar tentar explicar as possíveis 

causas de uma “estranha fumaça” que saia de uma 

cavidade em arenito próximo ao assentamento 

Brejinho. Chegando ao local, foi possível notar que 

se tratava de um incêndio em um grande depósito de 

guano. A área isolada e interditada pelo Instituto 

Natureza do Tocantins – NATURATINS para evitar 

acidente com a população “curiosa”. 



Morais & Rocha. Cavernas em arenito no planalto residual do Tocantins 

 SBE – Campinas, SP | Espeleo-Tema. v.22, n.1. 2011. 

132 

 

 
Figura 7 – Furna da Onça. 

 

Depois de quase dez meses, a caverna foi 

então mapeada, podendo assim ser descrita: 

Trata-se de uma feição condicionada por 

grandes fraturas, sendo a mais significativa 

desenvolvida na direção NE-SW que condicionou o 

desenvolvimento do conduto principal da cavidade. 

A feição foi escava no arenito, tendo seu teto 

suportado por um estrato mais resistente (siltito). 

Pelo fato de ter-se observado uma nascente a 

aproximadamente 10 metros a jusante da boca da 

caverna, pode-se inferir que esta possui sua gênese 

condicionada pelos mesmos processos que deram 

origem a Gruta da Paca, descrita anteriormente. 

 

 
Figura 8 – Estalactites não-carbonáticas.  

(FOTO: Fernando Morais). 

 

 

 

 
Figura 9 – Caverna da Fumaça. 
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Uma característica que chama a atenção nesta 

caverna é grande ocorrência de feições do tipo “Bell 

holes”, que segundo Lundberg e McFarlane (2009, 

p. 78) podem ser denominados como cylindrical, 

cigar-shaped, blind cavities extending vertically 

upwards into the roofs of caves, generally less than 

1 m in diameter and 2 m in height. Para estes 

autores, diferentemente das cúpulas de dissolução, 

estas feições não possui correlação com circulação 

hídrica, sendo formadas posteriormente à abertura 

das galerias. James (2006) atribui a formação destas 

feições à atuação do intemperismo químico através 

da corrosão por condensação. 

Nas paredes da caverna, também foi possível 

notar a atuação do processo arenização, que remove 

o cimento da rocha encaixante, alargando as galerias 

subterrâneas (CARREÑO e URBANI, 2004; 

WRAY, 2009). 

Esta cavidade possui considerável 

concentração de guano que constitui um empecilho à 

visitação sem equipamentos de proteção. Como 

conseqüência do incêndio ocorrido em maio de 

2010, foi possível notar uma grande quantidade de 

animais mortos no interior da cavidade (centenas de 

morcegos, milhares de baratas, além de outros 

animais menores). 

A Gruta do Desenho, situada no município de 

Monte do Carmo, constitui uma pequena cavidade 

que, a exemplo da Gruta do Impressionado, ganha 

importância a partir da observação do seu potencial 

arqueológico, demonstrado pela ocorrência de 

pictografias de formas geométricas, além de 

amoladores. Essa caverna se desenvolve em um 

único conduto e é condicionada pelos planos de 

acamamento da rocha arenítica. No tocante à sua 

gênese, esta se assemelha àquela da Gruta do 

Impressionado, tendo os processos de incasão como 

os atuais condicionantes geológicos do seu 

desenvolvimento. 

 

5. ESPELEOTEMAS E OUTRAS FEIÇÕES 

No tocante à ocorrência de espeleotemas em 

cavernas desenvolvidas em rochas não-carbonáticas, 

existe na literatura uma considerável gama de 

trabalhos enfocando a gênese e a tipologia destas 

feições endocársticas. A maioria destes trabalhos se 

dedica ao entendimento da transformação por 

solubilização do quartzo em opala A (WHITE et al., 

1967; CARREÑO e URBANI, 2004; URBANI et 

al., 2005; AUBRECHT et al., 2008). Young et al. 

(2009) faz uma discussão mais generalizada sobre 

espeleotemas em ambientes areníticos, mostrando a 

participação da matéria orgânica na formação de 

ácidos, na solubilização de ferro e dissolução de 

grãos de quartzo. Outros autores se dedicam ainda 

ao entendimento da formação de espeleotemas 

menos citados na literatura, tais como os de areia e 

argila (GRIMES, 1998). 

Quase todos os trabalhos voltados para a 

investigação da gênese dos espeleotemas 

consultados fazem uso de aparatos tecnológicos 

como aparelhos de raios-x e microscópio eletrônico 

de varredura para sustentar suas hipóteses (ex. 

CARREÑO e URBANI, 2004; URBAN et al, 2007; 

CIOCCALE et al., 2008).   Como não foi possível 

no escopo desta pesquisa se utilizar da mesma 

estrutura tecnológica, serão aqui feitos apenas 

pequenos apontamentos acerca dos tipos de 

espeleotemas ocorrentes nas cavernas mapeadas. 

Em todas as grutas foi possível observar a 

presença de carapaças (ferruginosas?) recobrindo 

algumas partes das paredes das cavidades (Figura 

10a). Segundo Young et al. (2009), tais carapaças 

são produtos da precipitação de óxidos e hidróxidos 

de ferro e alumínio mobilizados do arenito (por 

processo de seepage) e depositados nas paredes dos 

condutos subterrâneos. 

As formas de deposição mais características 

das cavernas carbonáticas são as estalactites, 

podendo, às vezes, apresentar grandes dimensões. 

No caso das cavernas em arenito, este tipo de feição 

deposicional costuma apresentar pequenas 

dimensões, não ultrapassando o decímetro (Figura 

8). Contudo, no que diz respeito à sua significância 

para o entendimento dos processos espeleogenéticos, 

estas pequenas feições são de grande importância. 

Ainda que pouco estudadas no Brasil, as 

estalactites em cavernas areníticas tem sido alvo de 

estudos no exterior, e podem ajudar na reconstrução 

até mesmo das condições paleoclimáticas; 

principalmente onde não há grande disponibilidade 

de espeleotemas carbonáticos de boa qualidade para 

serem datados. Na área estudada, foi possível 

perceber a presença de pequenas estalactites nas 

cavernas com presença de água (Gruta do Sr. 

Mundico, Gruta do Raimundo, Gruta Fazenda Sra. 

Terezinha, Gruta Fazenda Evoneide, Gruta da Paca), 

além das cavernas da Fumaça e do Evilson. 

Em algumas cavernas foi possível notar a 

ocorrência de feições do tipo wall pocket e cúpulas 

de dissolução (Figuras 10b). De acordo com Wray 

(2009), a forma semi-circular destas feições sugere 

que as mesmas foram formadas sob condições 

freáticas. O mesmo autor sugere ainda que, pelo fato 

da dissolução ser uma componente crítica na 

formação destas feições, as mesmas podem ser 

caracterizadas como cársticas. 
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Figura 10 – Feições observadas nas cavernas 

estudadas; a) Crostas, b) Cúpula de dissolução no teto 

de gruta. (FOTOS: Fernando Morais). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As características geoespeleológicas das 

cavidades do Planalto Residual do Tocantins 

corroboram as observações de Eszterhás (2007), de 

que as cavernas em arenito podem resultar de vários 

processos, tais como: intemperismo químico, erosão 

(corrasão), fragmentação da rocha, movimentos de 

massa gravitacionais. 

Segundo Krauskopf (1972), a solubilidade do 

quartzo cresce em condições alcalinas. Porém, 

durante a solubilização da sílica, é gerado o ácido 

silício, que com seu aumento torna as condições 

ambientais mais ácidas, barrando a continuidade do 

processo. Com efeito, mesmo que a dissolução esteja 

presente entre os processos que deflagram o 

desenvolvimento das formas cavernosas, ela não 

pode ser vista como o único fator responsável pela 

gênese dessas feições. Mas como ressaltam Jennings 

(1983) e Young (1986), pelo fato da dissolução do 

cimento do arenito funcionar como uma ignição para 

o desenvolvimento destas feições, a denominação 

carste é mais apropriada que pseudocarste para estas 

feições geomorfológicas. 

A ocorrência cavernas em grandes estruturas 

geomorfológicas como planaltos residuais de bacias 

sedimentares não é uma peculiaridade do Estado do 

Tocantins; em seu trabalho intitulado “Topografias 

Ruiniformes no Brasil”, Ab´Sáber (1977, p.1) afirma 

que montes de arenitos Devonianos costumam 

mostrar-se “desfeitos por ravinas e corredores 

subterrâneos”. Entretanto, a exemplo de Hardt 

(2003), vale ressaltar aqui a distinção entre feição 

cárstica e relevo cárstico. Enquanto aquela se refere 

a uma ocorrência individual em um conjunto de 

outras formas associadas a processos genéticos 

característicos, este se refere a uma área 

predominada por feições de natureza cárstica. 

O presente estudo visou evidenciar processos 

de carstificação em rochas areníticas da Bacia do 

Parnaíba. Observações de campo comparadas com 

uma revisão de literatura acerca do tema auxiliaram 

na proposição de que as cavidades do Planalto 

Residual do Tocantins são de natureza cárstica. 

De maneira geral, é possível afirmar de todas 

as grutas visitadas são epigenéticas, ou seja, foram 

desenvolvidas após a formação da rocha hospedeira. 

Foram observados controles estruturais no 

desenvolvimento das cavidades, explicitados a partir 

da coincidência entre os planos de estratificação do 

maciço rochoso e o plano de desenvolvimento das 

mesmas. 

Conclui-se que as cavidades possuem sua 

gênese ligada a uma fase inicial de circulação 

forçada de água, seguida de circulação fluvial. 

a

) 

b

)) 
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Em todas as feições foram observadas 

carapaças (ferruginosas?), que constituem índicos de 

dissolução, tendo em vista que o material é 

proveniente da rocha encaixante (arenito), que 

possui lentes ferruginosas. 

Finalmente, ressalta-se a necessidade de 

explorações na região central do Estado do 

Tocantins, visando o mapeamento e cadastramento 

de novas cavidades, visando evidenciar mais ainda o 

potencial que rochas não-carbonáticas daquela 

região apresentam para o desenvolvimento de 

feições cársticas. 
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