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Expedição IbitiProCa 4 

 
Quarta etapa da expedição intergrupos, inserida no projeto “Remapeamento, 

documentação e atualização cadastral das cavidades naturais do 
Parque Estadual do Ibitipoca, Lima Duarte, MG”, em desenvolvimento 

pela Sociedade Carioca de Pesquisas Espeleológicas-SPEC 
 
 

Relatório das atividades de campo 
 
 

Introdução 

 

Em cumprimento ao Projeto enviado pela SPEC e aprovado pela Sociedade Brasileira de Espeleologia-

SBE, com o apoio da sua Seção de Expedições, foram realizadas tarefas técnicas e científicas 

relacionadas à consecução do Projeto Cavernas do Ibitipoca - IbitiProCa, em sua quarta versão, no 

período de 24 a 29 de julho de 2018, no Parque Estadual do Ibitipoca-PEI, localizado no município de 

Lima Duarte, MG.   

 

Dando continuidade às propostas do Projeto, o objetivo geral foi o de “executar a espeleometria e a 

documentação técnica das cavidades naturais ainda não topografadas e mapeadas no PEI, por meio de 

atividades de campo que visaram, além da obtenção dos resultados técnicos e científicos desejados, 

promover a integração dos grupos e dos espeleólogos brasileiros, em apoio às propostas de 

fortalecimento institucional da SBE”, acompanhado dos objetivos específicos abaixo: 

 

- Produzir os mapas das cavidades naturais localizadas no perímetro do PEI. 

 

- Providenciar a inclusão ou atualização das cavidades naturais do PEI no Cadastro Nacional de Cavernas 

da Sociedade Brasileira de Espeleologia - CNC/SBE.  

 

- Produzir as informações quantitativas e qualitativas necessárias à elaboração do Plano de Manejo 

Espeleológico do PEI. 

 

- Conferir e reorganizar as informações diversas sobre as cavidades naturais do PEI e as cadastradas no 

CNC, uma vez que algumas são incorretas, conflitantes ou podem referir-se às cavernas inexistentes. 
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Além do envolvimento da direção do PEI e dos seus funcionários, esta Expedição contou com a 

participação de 5 grupos de espeleologia associados à SBE e um grupo de arqueologia, representando 4 

estados brasileiros, tal como exposto a seguir:  

 

 Espeleogrupo Rio Claro-EGRIC, Rio Claro SP –   15 participantes: André Andrade, Camilla Casella,  

Elizandra Gomig, Giulia Vincenzo, Giulia Viseli, Higor Bonzanini, João Marcos Neves, Kenny Lee, 

Leonardo Rodrigues, Mateus Melito, Nadini Pivetta, Paulo Camargo, Taís Medeiros, Thomas 

Bremer, Vinicius Moraes 

 Sociedade Carioca de Pesquisas Espeleológicas-SPEC, Rio de Janeiro RJ   –   11 participantes: 

Andreza Oliveira, Carlos Augusto Ribeiro, Dágela Santana, Fábio Khaled, Fernando Pires, Heitor 

Cintra, José Queiroz, Julia Muniz, Lauro Barros, Pablo Lopes, Thiago Lemos.  

 Grupo de Espeleologia Laje Seca- GELS, Itapetininga SP  - 3 participantes: Bárbara Cleto, Luiz 

Cruz, Marcelo Silvério. 

 Grupo de Espeleologia da Serra da Bodoquena, Campo Grande MT  –  1 participante: Elisa Mello. 

 Sociedade Excursionista e Espeleológica-SEE, Ouro Preto  MG –  1 participante:  Marcelo Taylor. 

 Núcleo de Pesquisas Arqueológicas Alto Rio Grande, Andrelândia  MG  –  1 participante: Gilberto 

Azevedo. 

 

 

Atividades realizadas 

 

Reunião preparatória para reforçar os objetivos da expedição, estruturação das equipes, agenda, 

distribuição e execução das atividades de campo. Foram definidas as cavernas prioritárias para esta fase 

do projeto e as atividades a serem desenvolvidas. Essas atividades que incluíam prospecção, exploração, 

topografia e mapeamento, além de avaliação arqueológica e atividades relacionadas à implantação das 

trilhas interpretativas com uso das cavidades naturais do PEI. Os grupos foram definidos e as atividades 

programadas para os demais dias da Expedição. Ao final da reunião a SPEC propôs homenagear o 

mergulhador Saman Kunan, da Marinha Tailandesa, que perdeu a vida durante o resgate das 11 pessoas 

que ficaram presas na caverna Tham Luang, inundada por fortes chuvas no extremo norte da Tailândia. 

A homenagem se concretizará nomeando a próxima “nova” caverna no localizada PEI com o nome do 

mergulhador. A proposta foi aprovada, por aclamação, por todos os participantes da reunião. Uma carta 

com esta informação deverá ser enviada à Embaixada da Tailândia, ou entregue e protocolada no 

consulado desse país, no Rio de Janeiro. 
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Foi reforçada a questão da responsabilidade dos participantes da Expedição quanto ao resguardo das 

informações e dos resultados obtidos, uma vez que os trabalhos técnicos e de pesquisas são realizados 

em uma área protegida e em muitos locais e grutas com acesso restrito. 

 

No decorrer das atividades de campo, além das atividades já mencionadas, foram desenvolvidas 

prospecções para tentar localizar e esclarecer dúvidas de posicionamento de algumas cavernas com 

cadastros errados no CNC, problemas que afetam muitas cavidades cadastradas no PEI. 

 

No dia 27/7, foi realizada uma reunião entre os grupos de espeleologia presentes na Expedição 

IbitiProCa 4 com o objetivo de propor um padrão gráfico para os desenhos do mapas das cavernas 

trabalhadas durante as expedição incluídas neste projeto. Os resultados desta reunião podem ser 

conhecidos no Anexo 2 deste relatório. 

 

A itemização e descrição das atividades e ações realizadas durante a Expedição IbitiProCa 4 - incluindo 

as atividades de campo realizadas no período entre 6 e 12 de agosto de 2018  por 17 participantes da 

Sociedade Excursionista e Espeleológica-SEE - poderão ser conhecidas no Anexo 1 do presente relatório, 

especificadas por  caverna topografada ou pesquisada, com resultados obtidos e ações para as etapas 

futuras, 

 

Incluindo a 4ª IbitiProca e as atividades de campo realizadas pela SEE, no total desta segunda etapa em 

2018, foram trabalhadas 26 cavernas. Catorze cavernas receberam atividades de topografia e 

mapeamento, resultando em um total de aproximadamente 1.735 metros topografados e mapeados. As 

demais atividades realizadas durante a Expedição foram: prospecção espeleológica e exploração de 

novos desenvolvimentos em 6 cavernas. Foram ainda localizadas 2 cavidades naturais desconhecidas 

pelo Projeto. Desta maneira, a Expedição IbitiProCa 4, junto com as demais atividades de campo as SEE 

configurou-se como a mais produtiva entre todas as etapas do Projeto realizadas até o presente.  

 

 

Considerações finais 

 

Entre outros direcionamentos já mencionados no Projeto que norteia as atividade das Expedições 

IbitiProCa, deve ser ressaltado que os resultados e informações obtidas nas atividades de campo e de 

escritório serão usados na atualização no CNC e servirão de base para os trabalhos e atividades da 

próxima versão da Expedição IbitiProCa. 
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O material técnico e científico resultante das atividades serão também disponibilizados e entregues ao 

IEF-MG assim que finalizadas as análises dos dados coletados e elaborados os mapas e os relatórios. 

 

Em função da repercussão positiva, da consecução plena de seus objetivos, dos bons resultados obtidos, 

da confirmação da utilidade deste tipo de evento e da necessidade de se continuar no aceleramento da  

obtenção de resultados no projeto, ficou acertada com a direção do PEI a realização de uma nova 

Expedição IbitiProCa, quinta versão, no período entre 22 e 27 de janeiro de 2019. 

 

 

Agradecimentos 

 

A SPEC agradece à direção do PEI, João Carlos Lima de Oliveira e Rose Belcavelo, e aos seus funcionários, 

aqui representados por Alcino Campos e Carlos Augusto Ribeiro, pelo apoio irrestrito ao 

desenvolvimento das atividades, assim como a cessão da infraestrutura de hospedagem e transporte, 
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Anexo 1 

 
NOME DA CAVERNA SBE ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADO/NOTAS GRUPO RESP. POSIÇÃO/PRÓXIMAS AÇÕES 

Bromélias  
 
 
 

MG_42 Prosseguimento da topografia e do 
mapeamento.  
 
Confirmação das coordenadas e 
altitudes de parte das entradas, do 
Claraboião, mais a Entrada 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospecção para verificar a possibilidade 
de novos condutos ou conexão com 
cavernas próximas. 

Topografados trechos da caverna e 
deixadas bases fixas para a 
continuação da topografia em 
próximas atividades de campo. Nesta 
expedição foram topografadas 107,9 
metros em projeção horizontal e 
verificadas as coordenadas e altitudes 
das seguintes entradas: 
01. [1] Entrada principal: 21.70937 S; 
43.89969 W; alt. 1420 m  
02. [7] Claraboião: 21.70952 S; 
043.90006 W; alt. 1442 m 
03. Entrada 4: 21;70931 S; 43,90038; 
alt. 1432m. 
 
Localizadas cavidades não conhecidas: 
[2]. Dolina Bromélia: 21.70887 S; 
43.89997 W; alt. 1439m 
[3]. Gruta desconhecida: 21.70893 S; 
43.90063 W; 1437m(+-3m) 
[4]. Dolina Bromélia: 21.70934 S; 
43.90041 W; alt. 1423m 
[5]. Dolina Bromélia: 21.70921 S; 
43.90070 W; alt. 1417m 
[6]. Dolina Bromélia: 21.70931 S; 
43.90038 W; alt. 1423m 
 
[ ] = item do relatório EGRIC 

SPEC/GELS/ 
EGRIC 

Atualizar CNC 
 
 
Obter as coordenadas dos pontos 
abaixo: 
Entrada 2 - 
Entrada 3 - 
Claraboia do Índio - 
 
Dar continuidade à topografia e ao 
mapeamento. 
 
 
 
Explorar, caracterizar, topografar e 
mapear as cavidades localizadas nas 
coordenadas seguintes: 
 
 

Cachoeirinha 
 

MG_49 Topografia e mapeamento 
 

Topografia e mapeamento realizados 
resultando na projeção horizontal de 
59,2 metros. Posições plotadas: 
entrada principal - 21,67167 S; 
43,87339 W; alt.  1517m. 

EGRIC/GESB 
 

Atualizar CNC. 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 
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Cruz MG_108 Topografia e mapeamento 
 
 

Posições plotadas: entrada principal - 
21,69699;  43,89753; alt. 1653 manm. 
Topografia e mapeamento realizados 
resultando em projeção horizontal de 
39 metros.  

GELS/EGRIC/
SPEC 

 

Atualizar CNC 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 

Dobras 
 
 

MG_127 Plotagem das coordenadas e da altitude 
da entrada principal pois não foi 
possível cadastrar as medidas no CNC, 
devido a erro.  
Plotar as coordenadas e a altitude da 
entrada 2. 

Posições plotadas: 25.07.2018 
Entrada principal - 21,70173 
43,90024; alt. 1554 manm 
Entrada 2 – 21,70192; 43,89994 
alt. 1445 manm 

SPEC/GELS 
EGRIC 

 

Atualizar CNC 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 
 

Martiniano 
 
 

MG_246 Topografia e mapeamento 
 (21,715245; 43,900312; alt. 1352 m) 
 

Topografia e mapeamento realizados 
totalizando um projeção horizontal de 
83,59 metros. 
Posições plotadas: 28.07.2018 
Entrada principal: 21, 71535 S;  
43, 90027 W; alt. (não plotada) 

EGRIC Plotar altitude para confirmação. 
Atualizar CNC 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 

Fugitivo 
(antiga gruta dos 
Moreiras) 

MG_296 Exploração, topografia e mapeamento 
 

Estimativa de desenvolvimento linear 
acima de 1000 metros. Foram 
topografados 217,48 metros em 
desenvolvimento linear. 
Nesta expedição foi desfeito, a partir 
da verificação de que a gruta dos Três 
Arcos e a gruta dos Fugitivos são uma 
só, um engano antigo que considerava 
neste complexo (Fugitivo / Três Arcos) 
duas cavidades independentes. Na 
verdade é uma só cavidade 
denominada de gruta dos Três Arcos. 
Sendo assim, corrigindo a 
denominação das cavernas nesta área 
a MG 296 retorna à denominação 
tradicional de gruta do Fugitivo e a 
caverna localizada adiante volta a ser 
chamada de gruta dos Moreiras. 

SEE Atualizar CNC 
Dar continuidade à topografia e ao 
mapeamento. 

Ponte de Pedra MG_325 Execução de nova topografia e 
mapeamento, a fim de melhorar a 

Topografia e mapeamento realizados 
totalizando um projeção horizontal de 

EGRIC Atualizar CNC 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
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precisão de algumas medidas 57,97 metros. 
Posições plotadas: 27/07/2018 
Entrada principal: 21,71158 S;  
43,89558 W; alt. 1326m.   

entrega ao PEI. 

Três Arcos 
 

MG_403 Execução de nova topografia e o 
mapeamento, uma vez que é possível 
melhorar a precisão de algumas 
medidas. 
Plotagem das coordenadas das duas 
bocas, altitude.  

Topografia e mapeamento realizados 
resultando em 379,32 metros na 
projeção horizontal e  388,71 metros 
em desenvolvimento linear.  
Foi verificado que existe conexão entra 
as grutas dos Três Arcos e Fugitivos, 
desta maneira a caverna passa a ser 
uma só. Será atualizada no CNC como 
gruta dos Três Arcos, com as 
coordenadas seguintes: 
Entrada principal: 21.67783 S;  
43.88308 W; alt. 1665 m.  
Entrada 2: 21.67826 S; 43.882730 W;  
alt. 1675 m.  

SPEC/GELS 
 

Atualizar CNC. Elaborar o mapa único 
para cadastro no CNC e entrega ao 
PEI..  
A gruta dos Fugitivos substitui a gruta 
dos Moreiras e a gruta dos Moreiras 
passa a ser a caverna localizada mais 
adiante, retomando a as denominação 
tradicionais. O complexo Fugitivos 
Três Arcos passa a passa a se chamar 
gruta dos Três Arcos. 

Manequinho 
 

MG_443 Continuação da topografia e 
mapeamento 

Foram topografadas trechos da 
caverna e deixadas bases fixas para a 
continuação da topografia em 
próximas atividades de campo. Nesta 
expedição foram topografados 105,24 
metros em desenvolvimento linear. No 
momento a caverna soma 1323 
metros em desenvolvimento linear.  
Marcação de parte das entradas: 
01. Entrada principal: 21.720677 S, -
43.903510 W; alt. 1274 m. 
02. Boca das Abelhas: 21.719698; 
43.904339 W; alt. 1306 m. 
03. Boca Norte: 21.720273 S;  
43.903871 W; alt. 1289 m. 
04. Boca Vietnã E: 21.721290 S; 
43.901939 W; alt. 1224 m. 
05. Boca Vietnã W: 21.721116 S; 
43.902927; alt. 1253 m. 
06. Buraco dos Urubus: 21.719338; 

SEE Atualizar CNC. Dar continuidade à 
topografia e ao mapeamento. Plotar 
as coordenadas e altitude das demais 
entradas da caverna. 
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43.9045351412 W; alt. 1315 m. 

Gnomos 
 
 

MG_939 Topografia e mapeamento Topografia e mapeamento realizados 
totalizando 32,3 metros em projeção 
horizontal. 
Posições plotadas: 26/07/2018 
Entrada principal: 21, 71188 S;  
43,89386 W; alt. 1307m. 

EGRIC/GESB 
 

Atualizar CNC. 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 

Cruzeiro (Abismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caverna “nova” 
 

MG_1880 Entrada principal 21,69508 S, 43,89919 
W,  altitude 1651 m. 
Fazer nova verificação, para definir se a 
cavidade que está cadastrada como 
Cruzeiro é um abismo. É importante a 
participação do Carlinhos, Júlia e 
Marcelo Taylor. Verificar necessidade de 
técnicas verticais para descida na 
caverna. 
 
Verificar se a cavidade localizada nas 
proximidades, com as coordenadas 
21,69530 S ; 43,89760 W  Alt. 1673, não 
seria, na verdade, uma nova caverna 
localizada pela equipe de prospecção. 
Uma averiguação deve ser realizada 
para verificar se são uma ou duas 
cavidades no local. 

A caverna é realmente um abismo 
(dolina?) e está localizada na posição 
cadastrada. 
 
 
 
 
 
 
 
Foi verificado que são cavernas 
distintas. Pode ser uma “nova” 
caverna uma vez que não se confunde 
com a gruta do Cruzeiro. Verificar se 
existe caverna anotada ou já 
cadastrada com localização nesta 
posição. Pode se tratar de uma das 
claraboias da gruta do Alonso 

EGRIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGRIC 

Atualizar CNC com o tipo “abismo”. 
Planejar descida em técnica vertical 
para explorar, topografar e mapear. 
 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 
 
 
 
 
Realizar operação coordenada para se 
verificar quais cavidades na região são 
claraboias da gruta do Alonso 
 
 
Atualizar CNC com a inclusão da 
caverna, caso se confirme ser 
realmente “nova”. 
Topografar e mapear 

Zé Baú MG_1879 Plotagem da altitude da entrada 
(coordenadas plotadas em IbitiProCa 2:  
21,7129 S; 43, 87264 W). 
Topografia e mapeamento.  
 

Realizada a topografia e o 
mapeamento, totalizando 33,10  
metros em projeção horizontal. 
Posições plotadas: 25/07/2018 
Entrada principal: 21,71290 S;  
43,87264 W; alt. 1613m. 

EGRIC 
 

Atualizar CNC. 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega para o PEI. 

Arco do Arlete 

 
MG_1888 Topografia e mapeamento. Não foi possível realizar a topografia e 

o mapeamento em função existência 
de uma forte forte colmeia de abelhas 
Apis melífera existente no local.  

EGRIC Elaborar croquis básico, com medidas 
estimadas, para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 
Caso haja possibilidade no futuro, 
executar topografia e mapeamento 
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precisos. 

Martimiano 2 

 
MG_1944 Prosseguimento da topografia e do 

mapeamento. 
Foram topografadas trechos da 
caverna e deixadas bases fixas para a 
continuação da topografia em 
próximas atividades de campo. Nesta 
expedição foram topografadas 704,09 
metros em desenvolvimento linear, No 
momento a caverna soma mais de 
5.6252,25  metros em 
desenvolvimento linear, com 155,7 de 
desnível. 

SEE Realizar reunião entre SEE e SPEC para 
definição do local exato da entrada 
principal da caverna. 
Continuação da topografia e 
mapeamento. 

Tio Nelson MG_2031 Verificação das medidas de algumas 
bases e seus raios para saber se fazem 
parte do desenvolvimento da caverna.  
Consultar as planilhas e os desenhos da 
gruta para poder somar os 
desenvolvimentos, ver os participantes 
da topo etc.  
Obter coordenadas e altitude da 
entrada 2. Juntar mapas das topografias 
da etapa 1 com etapa 2. 

Atividade não realizada  Reprogramar para IbitiProCa 5 

Cavernas 
localizadas do 
entorno das grutas  
Matimiano e 
Martimiano 2 (ver 
Dolina A no Anexo 1 
do Relatório de 
Campo da  
IbitiProCa 2) 

 
 

Prospecção nas novas cavidades que 
foram localizadas nas proximidades das 
Martimiano, uma [A] em 21,71605 S, 

43,90103 W, alt. 1371 m; e outra [B] em  
21.71476 S;  43,90178 W, alt. 1344 m. 
Devido à proximidade com a 
Martimiano, confirmar ser não seriam 
algumas de suas entradas. 

Em função da quantidade de e 
possibilidades relacionadas às 
informações do relatório enviado pelo 
Marcelo Taylor sobre essas cavernas, é 
importante que a anotação dos 
resultados seja feita a partir de uma 
discussão em reunião a ser 
programada durante a Expedição 
IbitiProca 5. 

SPEC/SEE/ 
NPA 

Realizar reunião para debater os 
resultados do relatório. 
Elaborar croquis do posicionamento 
das cavernas localizadas no sistema 
Martiniano. 
Comparar com o mapa atual da gruta 
do Martimiano para poder fazer as 
verificações. 
Após verificação e retiradas de todas 
as dúvidas, se pertinente, cadastrar as 
“novas” cavernas no CNC. 
Realizar exploração da caverna [B], 
topografia e mapeamento. 

Saman Kunan MG_2241 Exploração, topografia e mapeamento 
da caverna localizada nas coordenadas 
21,71592 S, 43,90033 W, alt. 1357 

Atividade não realizada.  Reprogramar para IbitiProCa 5. 
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manm 

[Abrigo B] 
(Lombada) 
 

 Verificar relevância da caverna 
localizada na posição da cavidade 
natural localizada em 21,69576 S, 
43,89737 W, alt. 1664 manm.  

Na verdade esta posição representa a 
gruta dos Ossos/Marco Antonio (ver 
item a seguir na presente tabela) 
 
 

SPEC Excluir esta cavidade dos trabalhos da 
SPEC  

Marco Antônio 
(Ossos) 

 Topografia e mapeamento. Foi realizada a topografia e o 
mapeamento, resultando em projeção 
horizontal de 6,26 metros. 
Posição plotada: entrada principal 
21,69577 S, 43,89745 W, altitude 
1653m 

SPEC Refazer coordenadas e altitude. As 
medições apresentam erro. 
Cadastrar no CNC. 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 
 

Alvino MG_2239 Topografia e o mapeamento. 
 

Posição plotada: entrada principal – 
21,69532 S; 43,89652 W; altitude – 
1646 manm. 
Foi realizada a topografia e o 
mapeamento, resultando em projeção 
horizontal de 119 metros 

GELS/EGRIC/
SPEC 

 

Atualizar CNC com os dados de 
posição geográfica e altitude. 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 

Erly MG_2240 Topografia e mapeamento Foi realizada a topografia e o 
mapeamento, resultando em projeção 
horizontal de 7,47 metros. 
Posição plotada: entrada principal – 
21,69568 S; 43,89751 W, altitude 1660 
manm 

SPEC Atualizar CNC. 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 

Alonso 

 
MG_2238 Prospecção no local, junto com o 

Carlinhos Alonso, para confirmar a 
posição da caverna.  
   
 
 

Acesso pelo sítio do sr. Paulinho 
Guimarães. A entrada da caverna está 
localizada nos limites do PEI. Entrada 
principal - 21,69571; 43,90099, alt. 
1535; entrada 2 – 21,69557; 43,90105, 
alt. 1547, em 26.07.2018. 
A exploração mostrou extensão de 
aproximadamente de 600 metros. 

SPEC/EGRIC/ 
SEE 

Explorar, topografar e mapear. 

Caverna “nova”  Atividade não programada Localizada caverna “nova” na encosta 
oeste do parque, na posição 21,69620 
S; 43,89981; alt. 1604 m. 

GELS/SPEC/ 
EGRIC 

 

Explorar, caracterizar, topografar e 
mapear. 
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Anexo 2 

REUNIÃO DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO PROJETO IBITIPROCA 

 

Data: 27 de Julho de 2018, às 20 horas 

Local: Casa 1 / Parque Estadual de Ibitipoca 

Participantes: André Santiago (EGRIC), Fábio Khaled (SPEC), Heitor Cintra (SPEC), Luiz Cruz 

(GELS), Marcelo Silvério GELS) 

Objetivo: padronização gráfica dos mapas das cavernas topografadas no âmbito do Projeto 

IbitiProCa. 

 Foram definidos e acordados os seguintes detalhes gráficos: 

1) Mapa deverá ser elaborado de acordo com a simbologia proposta pela UIS, em escala 

apropriada, considerando o tamanho da folha onde estará representado e a compreensão 

adequada de suas informações. Os contornos das cavernas deverão ser desenhados com o uso 

de sombra na cor cinza. O fundo, em toda a folha deverá ser branco (observar exemplo 

abaixo). 

 

 

2) Além de estar presente no “carimbo”, o nome da caverna deverá estar presente no canto 

superior esquerdo do mapa, em caixa alta e fonte em destaque. Embaixo do nome deverá 

estar anotado Parque Estadual do Ibitipoca, tal como abaixo 
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3) Incluir legenda de acordo com as normas da UIS, em quadro, no canto inferior direito do 

mapa sobre o carimbo. Inclusão dos dados técnicos e detalhes de topografia, quando 

conveniente.   

 

4) A primeira linha do carimbo deverá conter, novamente, o nome da caverna e seu numeral 

tal como cadastrada no Cadastro Nacional de Cavernas-CNC da SBE. Abaixo, em campos 

específicos do carimbo, deverão estar anotadas as seguintes informações: local município, UF, 

as coordenadas geográficas, o desenvolvimento linear, a projeção horizontal e o desnível data 

do último mapeamento, o grau BCRA, a escala. Na última linha um campo deverá ter 

relacionado os nomes de todos os participantes da topografia, mesmo que realizada em 

diferentes dias por diferentes equipes. Acrescentar o grupo a que pertencem.  Todas as 

informações deverão estar em ordem alfabética. 

Acompanhar o layout abaixo 

GRUTA DO EXEMPLO  MG_000 
PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA – IEF/MG Município/UF:    LIMA DUARTE/MG 

Coordenadas WGS-84:     23,11111 S;     47,11111 0 Alt.: 1111 manm 

Desenvolvimento linear: 2222 m Projeção horizontal: 2111 m Desnível: 111 m 

Final do mapeamento: 11/11/2011 Grau de precisão  UIS:  BCR 4 Escala: 1:200 

Responsável técnico: dddd rrrrrrr (GELS) 
Participantes do mapeamento: aaaaaa bbb, cccc dddddd, eeeee ffff (EGRIC), ggg 
hhhhhhhh, jjjj kkkkkk (GELS), mmm nnnnn, ppp qqqqq, rrrr ssss, ttt uuuuu (SEE), vvv 
wwwww, xxxxx yyyyy (SPEC). 
Digitalização do mapa:  dddd zzzzzz (SEE) 
 

 

5) Os cortes transversais e longitudinais deverão estar distribuídos no entorno do mapa.  

 

6) Indicação do Norte Geográfico deverá ser feita através de  um símbolo simples, com uma 

única seta em preto e branco, em tamanho compatível com o tamanho do mapa, que não se 

apresente como mais destacado que os demais elementos gráficos do mapa. 

 

 

 

 

 

7) Na parte mais baixa do mapa, no lado esquerdo, deverão ser apresentados as logos dos 

grupos de espeleologia que participaram da topografia da referida caverna e, por último, a 

logo da SBE.  




