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Expedição IbitiProCa 5 

 
Quinta 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 22 a 27 de 

janeiro de 2019, 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 2 grupos de espeleologia associados à SBE e um associado individual da SBE, 

representando 3 estados brasileiros, tal como exposto a seguir:  

 

 Sociedade Brasileira de Espeleologia-SBE, Campinas SP  –  1 participante: Davi L. Silva. 

 Sociedade Carioca de Pesquisas Espeleológicas-SPEC, Rio de Janeiro RJ   –   6 participantes: Carlos 

Augusto Ribeiro, Cláudia Pessoa, Fernando Osvaldo Pires, Heitor Cintra, Jefferson Silva, Laís 

Furtado,  

 Sociedade Excursionista e Espeleológica-SEE, Ouro Preto MG – 18 participantes:  Alice Santos, 

Bruno Aguiar, Bruno Diniz, Denizar Alvarenga, Gabriel Basilio, Gabriel Lourenço, Guilherme Ribas, 

José Mota Neto, Marcelo Taylor, Marcos Paulo Araujo, Mikhaela Alderete, Paulo Simões, Pedro 

Neves, Rayane Ramos, Silmar Oliveira, Syro Lacerda, Victor Melo, Wendy Yoshizumi,  

 

 

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.  

 

Nesta reunião, foi reforçada a questão da responsabilidade dos participantes da Expedição quanto ao 

resguardo das informações, imagens fotográficas 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. 

 

A itemização e descrição das atividades e ações realizadas durante a Expedição IbitiProCa poderão ser 

conhecidas no Anexo 1 do presente relatório, especificadas por  caverna topografada ou pesquisada, com 

resultados obtidos e ações para as etapas futuras, 
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Nesta etapa, foram trabalhadas 9 cavernas. Seis cavernas receberam atividades de topografia e 

mapeamento, resultando em um total de aproximadamente 1.500 metros topografados e mapeados. As 

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

desenvolvimentos em 3 cavernas.  

 

 

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. 

 

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, sexta versão, no período entre 12 e 18 de agosto 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, providenciados para 

a adequada execução dos objetivos do projeto “Remapeamento, documentação e atualização cadastral 

das cavidades naturais do Parque Estadual do Ibitipoca, Lima Duarte, MG”. 

 

Nossos agradecimentos são estendidos a todos os grupos de espeleologia e espeleólogos participantes e 

parceiros, assim como à Sociedade Brasileira de Espeleologia pelo apoio institucional. 

 

 

 



IbitiProCa  5 

Referências consultadas 

 
SEE - Sociedade Excursionista e Espeleológica. Relatório de atividades realizadas durante a XII Expedição 
ao Parque Estadual do Ibitipoca, Lima Duarte, MG. Ouro Preto, 2019. 
 
SPEC - Sociedade Carioca de Pesquisas Espeleológicas. Notas informativas e resultados da 5ª Expedição 
IbitiProca. Rio de Janeiro, 2019.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJETO CAVERNAS DO IBITIPOCA  
Equipe de Coordenação  

Geral e Atividades de Campo – Prof. MsC. Heitor Cintra 

Informação e Difusão – Prof. MsC. Marcelo Silvério 

Articulação e Integração dos Grupos – Prof. MsC. Heitor Cintra, Prof.MsC. Marcelo Silvério 

Produção Científica – Prof. Dr. Marcelo Salomão 

Secretaria – Eng. Andréa Ferreira 

Fotografia e Divulgação – Biol. Thiago Lemos 



IbitiProCa 5 
 

 
Anexo 1 

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

Bromélias  
 
 
 

MG_42 Prosseguimento da topografia e do 
mapeamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topografados trechos da caverna e 
deixadas bases fixas para a 
continuação da topografia em 
próximas atividades de campo. 
Na IbitiProCa 5 foram topografados 
483 metros em desenvolvimento 
linear. 
 
 
 
 
 
 

SEE/SPEC Atualizar CNC 
Dar continuidade à topografia e ao 
mapeamento. 
 
Explorar, caracterizar, topografar e 
mapear as cavidades localizadas nas 
coordenadas seguintes: 
[2]. Dolina Bromélia A: 21.70887 S; 
43.89997 W; alt. 1439m 
[3]. Gruta desconhecida: 21.70893 S; 
43.90063 W; 1437m(+-3m) 
[4]. Dolina Bromélia B: 21.70934 S; 
43.90041 W; alt. 1423m 
[5]. Dolina Bromélia C: 21.70921 S; 
43.90070 W; alt. 1417m 
[6]. Dolina Bromélia D: 21.70931 S; 
43.90038 W; alt. 1423m 
Nota: [ ] = item do relatório EGRIC em 
IbitiProCa 4 
 
Prospecção para verificar a 
possibilidade de novos condutos ou 
conexão com cavernas próximas. 
 
Obter as coordenadas dos pontos 
abaixo: 
Entrada 2 - 
Entrada 3 - 
Claraboia do Índio - 

Martiniano MG_246 Plotar altitude para confirmação. Topografia e mapeamento realizados. EGRIC Atualizar CNC 
Elaborar mapa para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 
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Fugitivo 
(antiga gruta dos 
Moreiras) 

MG_296 Exploração, topografia e mapeamento 
 

Topografia e mapeamento encerrados. 
Foram topografados 915,4 metros em 
desenvolvimento linear, com resultado 
final de 968 metros em projeção 
horizontal. 

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

Pião MG_330 Realização de levantamento 
geomecânico da caverna com estudo 
das propriedades e características do 
maciço rochoso. Desta forma, foram 
feitos ensaios in situ para estimativa 
dos parâmetros da rocha intacta 
(resistência, coerência e alteração), 
sendo identificadas e caracterizadas as 
famílias de descontinuidades. 

A classificação geomecânica realizada, 
identificou que o maciço é de baixa 
qualidade. Foi possível identificar uma 
região de alto risco geotécnico, no 
salão principal da caverna. Este ponto 
obteve as piores classificações além de 
apresentar visualmente blocos 
instáveis nas paredes e no teto, 
sujeitos à desabamentos. As análises 
cinemáticas realizadas com o software 
Unwedge 5.0 (Rocscience) também 
apontam cunhas instáveis no teto e 
nas paredes deste salão. 

SEE Realizar reunião com a direção do PEI, 
afim de relatar os resultados, avaliar 
os riscos e, se necessário, propor 
medidas preventivas. 

Manequinho 
 

MG_443 Realização de levantamento 
geoespeleológico com coleta de dados 
geológicos afim de se compreender os 
fatores que condicionam a gênese 
desta caverna. 

As principais descontinuidades 
observadas na gruta foram 
relacionadas aos principais eventos 
deformacionais descritos na literatura 
para este grupo de rochas, 
regionalmente denominado 
Metassequência Andrelândia, que, 
associadas aos processos de sanding-
pipping, seriam as principais 
condicionantes da percolação de água 
e abertura dos condutos da cavidade. 

SEE Sem novas ações a serem propostas. 

Caverna “nova” 
 

 Verificar se a cavidade localizada nas 
proximidades da gruta do Cruzeiro, 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. 

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 
IbitiProca 5 

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 
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Arco do Arlete 

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

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

SPEC/EGRIC Reprogramar para IbitiProCa 6. 
Elaborar croquis básico, com medidas 
estimadas, para cadastro no CNC e 
entrega ao PEI. 
Caso haja possibilidade no futuro, 
executar topografia e mapeamento 
precisos. 

Martiniano II 

 
MG_1944 Prosseguimento da topografia e do 

mapeamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização de levantamento 
geoespeleológico com coleta de dados 
geológicos para caracterização 
petrográfica, sedimentológica, 
estratigráfica e estrutural da área, a 
partir de pontos geológicos espaçados 
ao longo da caverna. 

Foram topografados trechos da 
caverna, notadamente o conduto das 
águas. A topografia foi encerrada em 
função dos riscos apresentado pelo 
conduto em prosseguimento. Nesta 
expedição foram topografados 103,12 
metros em desenvolvimento linear, 
resultando no total de 4.170 metros 
em projeção horizontal, com 155,7 
metros de desnível.  
No momento, a gruta Martiniano II é a 
maior caverna em quartzito do Brasil. 
 
Nesta Expedição IbitiProCa foram 
realizados 7 pontos geológicos com a 
construção de perfis estratigráficos e 
caracterização geológica completa.  
A caracterização geológica ainda não 
está finalizada, haja visto que muitos 
outros dados podem ser extraídos 
deste laboratório natural. Contudo, 
nota-se que a interação entre certas 
estruturas, como fraturas e 
descontinuidades. Os processos de 
carstificação, como arenitização, 
pipping, dissolução e abrasão 
mecânica, fornecem o cenário perfeito 
para a evolução deste sistema cárstico. 

SEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEE 

Atualizar o CNC e providenciar 
desenhos para o CNC e o PEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar continuidade à caracterização 
geológica da caverna. 

Tio Nelson MG_2031 Verificação das medidas de algumas 
bases e seus raios para saber se fazem 
parte do desenvolvimento da caverna.  

Atividade não realizada  Reprogramar para IbitiProCa 6 
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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. 

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 6. 

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. 

Alonso 

 
MG_2238 Acesso pelo sítio do sr. Paulinho 

Guimarães (fazer acesso com o 
acompanhamento do funcionário 
Carlinhos Alonso). A entrada da caverna 
está localizada nos limites do PEI.  

Topografia e mapeamento não 
realizados por causa do excesso de 
águas. Será executados na IbitiProCa 6. 
 

SPEC/EGRIC/ 
SEE 

Entrada principal - 21,69571; 
43,90099, alt. 1535; entrada 2 – 
21,69557; 43,90105, alt. 1547, em 
26.07.2018. 
Explorar, topografar e mapear. 

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

Topografia e mapeamento não 
realizados. 

SPEC Reprogramar para IbitiProCa 6. 

Moreira  Atividade não programada Explorar, topografar e mapear SPEC Cadastrar no CNC 

Marco Antônio 
(Ossos) 

 Refazer coordenadas e altitude. As 
medições apresentam erro. 

Erro nas medidas de posicionamento 
da caverna. 

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

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. 

 




