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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

O projeto de expedições intergrupos no estado de Tocantins (PROSPELEOTINS) vem 

sendo organizado pela SBE desde 2004, fomentando o desenvolvimento do 

conhecimento espeleológico sobre a região, além de fortalecer os vínculos, intercâmbio 

de experiências e amizades entre diversos grupos de espeleologia. (FIGUEIREDO; 

LORIA-UC, 2015). 

Em 2017 ocorreu a XVI Expedição SBE-Tocantins, sob coordenação de Luiz Afonso 

Figueiredo, com atividades realizadas entre os dias 11 e 16 de julho na cidade de Aurora 

do Tocantins (TO). Essa edição contou com apenas 5 participantes: Luiz Afonso 

Figueiredo (GESMAR), Addy Esther Loria (AJAU-México), Cintia Stumpf (EGRIC), 

Tulio Gabriel R. Ribeiro (GREGEO) e Wagner José de Moura (DOLINA, Prefeitura de 

Aurora do Tocantins-TO). 

Devido ao número reduzido de participantes e ao curto período de duração, esta 

expedição teve como objetivos a conferência das coordenadas e cadastro de algumas 

cavidades, além de atividades de prospecção próximas às entradas já conhecidas. As 

atividades contaram com o apoio da Prefeitura de Aurora do Tocantins, por meio de do 

secretário de Turismo e Meio Ambiente, Wagner José de Moura, que também é 

espeleólogo local e disponibilizou hospedagem e nos acompanhou em um dia de campo. 

 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

2.1. Província Tocantins 

A Província Tocantins é um orógeno neoproterozoico formado pela colisão cratônica 

brasiliana/pan-africana, situando-se na porção centro-norte do Brasil entre os crátons 

Amazônico, São Francisco e Paranapanema (Pimentel et al., 2000). Essa província é 

compartimentada em três grandes setores, sendo eles os cinturões orogênicos Brasília, 

Araguaia e Paraguai, representados principalmente por faixas de rochas supracrustais 

neoproterozoicas. As Faixas Araguaia e Paraguai bordejam o leste e sudoeste do Cráton 

Amazônico, respectivamente, e a Faixa Brasília contorna a borda oeste do Cráton São 

Francisco com direção preferencial norte-sul (Fig. 01). 
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Figura 1: (A) Mapa geotectônico da Plataforma Sul-americana destacando a localização da 

Província Tocantins, bordejada em vermelho (modificado de Hasui et al., 2012). (B) Mapa geológico 

da Província Estrutural do Tocantins (modificado de Almeida et al., 1977). 

 

2.2. Faixa de Dobramentos Brasília 

A Faixa Brasília pode ser subdividida em duas grandes zonas separadas pela Falha do 

Rio Maranhão (Fuck et al., 1994). A zona externa, a leste da falha, a qual está inserido o 

contexto geológico da região de Aurora do Tocantins, é caracterizada por sequência 

sedimentar pelito-carbonática do Grupo Bambuí (CPRM, 2004), que teria se depositado 

além dos limites da faixa. Essa sequência encontra-se falhada e dobrada, indicando 

vergência para o Cráton São Francisco (a leste). Nessa região, a espessura das 

sequências sedimentares é menor expondo assim o embasamento granito-gnáissico do 

bloco crustal Cavalcante-Natividade. (Brito Neves & Cordani, 1991; Pimentel et 

al.,2011;Pimentel & Fuck, 1992). 

 

2.3. Bloco Crustal Cavalcante-Natividade 

Na área visitada foram identificadas rochas granito-gnáissicas sobrepostas por 

coberturas sedimentares dos grupos Bambuí e Urucuia. No presente relatório 

considerou-se as rochas do embasamento como sendo pertencentes ao bloco crustal 

Cavalcante-Natividade, que é interpretado como embasamento siálico das sequências 

supracrustais paleoproterozoicas e neoproterozoicas da Faixa de Dobramentos Brasília. 

No mapeamento geológico realizado pela CPRM (2004), foram descritas nas 

proximidades de Aurora do Tocantins, rochas ortognáissicas graníticas relativas ao 

Complexo Almas-Cavalcante, que por sua vez, fazem parte do Bloco Crustal 

Cavalcante-Natividade. 

Essa unidade foi identificada nas proximidades de Aurora do Tocantins e também 

ocorre como substrato de parte da Caverna do Melado, no município de Lavandeiras-

TO. 

A B 
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2.4. Grupo Bambuí (SubGrupo Paraopeba) 

O Grupo Bambuí é uma sequência sedimentar marinha epicontinental pelito-carbonática 

de idade neoproterozoica (Guimarães, 1986). Na porção estudada no extremo sudeste do 

estado do Tocantins, o mapeamento realizado pela CPRM (2004), nomeou as unidades 

pelíticas e carbonáticas como pertencentes ao Subgrupo Paraopeba, mais 

especificamente as formações Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré. No entanto no 

Mapa Geológico do Estado do Tocantins realizado pelo IBGE (2007), essas sequências 

foram tidas como parte da Formação Sete Lagoas. Sendo assim, nesse trabalho será 

apresentada uma breve descrição das possíveis formações presente na área, mas sem 

objetivo de classifica-las conclusivamente. Elas são descritas a seguir, seguindo a ordem 

estratigráfica da base para o topo, baseado em Guimarães (1986) e em Guimarães 

(1997): 

Formação Sete Lagoas: A Formação Sete Lagoas é uma sucessão de folhelhos, argilas, 

margas, calcários e dolomitos laminados e maciços, podendo haver ocorrência de brechas 

e possui ampla variação de fácies e de espessura. 

Formação Serra de Santa Helena: A Formação Serra de Santa Helena é composta por 

siltitos, argilitos (às vezes calcíferos) e arenitos finos que formam cristas de relevo, em 

contato abrupto com a Formação precedente. 

Formação Lagoa do Jacaré: A Formação Lagoa do Jacaré é composta por calcários 

escuros, fétidos, argilosos (margas) e com níveis oolíticos, além de folhelhos. Apesar de 

ser de difícil distinção em relação à unidade inferior, possui contato superior bem 

marcado. 

Formação Serra da Saudade: A Formação Serra da Saudade é composta por ritmitos 

com alternância de laminas sílticas quartzosas (arcoseanas) e argilosas, de modo que os 

siltitos fiquem cada vez mais grossos para o topo, chegando ao limite com a unidade 

seguinte. 

Formação Três Marias: A Formação Três Marias é composta por siltitos, arenitos 

subquartzosos de granulometria média a fina, granocrescência ascendente, também 

descritos como siltitos arcoseanos. Unidade com alta resistência física e química, 

ocorrendo esfoliação esferoidal. 

 

2.5. Grupo Urucuia 

O Grupo Urucuia é representado por sedimentos siliciclásticos continentais como 

conglomerados, arenitos e siltitos depositados no Neocretáceo na sub-bacia homônima, 

localizada no centro-norte da Bacia Sanfranciscana. Na região de Aurora do Tocantins, 

essa unidade encontra-se exposta na borda da Serra Geral e em morros testemunhos. 

Campos e Dardenne (1997) propuseram duas formações pertencentes a esse grupo, 

sendo as Formações Posse e Serra das Araras respectivamente. No entanto, nesse 

projeto será seguido o modelo estratigráfico apresentado por Spigolon e Alvarenga 

(2008) onde os autores descreveram oito litofácies representadas na Figura 2. 

Spe: Essa litofácies é composta por arenitos de granulometria fina a média, maturos e 

bem selecionados, contém estratificação cruzada de grande porte e são interpretados 

como depósitos de dunas. 
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She: Essa litofácies é composta por arenitos de granulometria fina a média, maturos e 

bem selecionados, contém estratificação plano-paralela horizontal e são interpretados 

como depositados em ambientes interdunas e lençóis arenosos. 

Sle: Essa litofácies é composta por arenitos de granulometria fina a grossa, maturos e 

bem selecionados, possuem estratos cruzados de baixo ângulo tangenciais e são 

interpretados como depositados em interdunas e lençóis arenosos. 

Fm: Essa litofácies é constituída por argilitos siltosos maciços contendo gretas de 

ressecamento e interpretada como depositada em planícies de inundação. 

Sm: Composta por arenitos maciços de granulometria fina a média, no entanto 

texturalmente imaturos, essa litofácies foi interpretada como depositada sob condições de 

descarga de fluxo rápida em lençóis de areia. 

Gms: É constituída por arenitos finos a grossos maciços contendo seixos, grânulos e 

intraclastos. Litofácies depositada em condições de descarga rápida em lençóis arenosos. 

Gm: Litofácies composta por conglomerados clastos suportado maciço de ambiente de 

canais de alta energia. 

 

Associando as fácies acima descritas, Spigolon e Alvarenga (2008) interpretaram os 

sistemas deposicionais como eólico e fluvio-eólico respectivamente. 

 

Figura 2: Modelo deposicional do Grupo Urucuia. Retirado de Spigolon e Alvarenga (2008). 

 

3. ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Toda a equipe se reuniu no município de Formosa (GO), no dia 11 de Julho, para seguir 

viagem juntos até Aurora do Tocantins. A expedição se encerrou dia 16 de Julho, em 

reunião com todos os participantes, onde foi estabelecido um cronograma de trabalho 

para a conclusão do relatório, troca de fotos e dados, e discussão acerca dos produtos 

gerados durante a expedição. 
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Um breve resumo das atividades por dia é sumarizado na Tabela 01. Devido à equipe 

ser pequena, aos poucos dias de campo e considerando os longos deslocamentos dos 

integrantes, não foi possível realizar grandes prospecções no local. Os resultados (ou 

produtos) das atividades são apresentados em separado, no item 4 deste relatório. Todos 

os pontos de coordenadas dos pontos visitados estão listados na Tabela 02 e são 

apresentados junto aos resultados. 

Tabela 01: Resumo das atividades realizadas por dia de expedição. 

11/07/2017 Encontro das equipes em Formosa (GO). Visita do Buraco das Araras e 

Buraco das Andorinhas. 

12/07/2017 Viagem para Aurora do Tocantins (TO), hospedagem, contato com 

Wagner (Prefeitura) e Clovis (Geólogo – Morador). 

13/07/2017 Visita à caverna Horizonte Azul e Água Doce. Início da topografia da 

caverna Água Doce. 

14/07/2017 Visita à caverna Catedral da Laje, prospecção no entorno do morro. 

15/07/2017 Espera para Caverna dos Ossos. Visita ao afloramento com forma semi-

circular na TO-110, em frente a entrada para o Rio Azuis e visita ao 

afloramento de dobras na TO-110 logo após ponte sobre Rio Sobrado. 

16/07/2017 Visita a Caverna do Melado (Lavandeiras). Cintia e Tulio iniciam 

viagem de volta e Afonso e Addy seguem para reunião em Arraias. 

17/07/2017. Viagem de retorno. Fim da expedição. 

 

 

3.1. Primeiro Dia (11/07/2017) 

As equipes se reuniram no trevo da BR-020 que dá acesso ao Buraco das Araras. 

Realizou-se a visita no Buraco das Araras, considerando apenas a visualização da dolina 

da superfície. Foi abortada a visita ao interior da caverna devido à falta de corda e 

equipamento para realizar a descida com segurança. 

Neste ponto pode-se observar que o Buraco das Araras é de fácil acesso, existe 

sinalização adequada para chegar ao local, assim como espaço destinado ao 

estacionamento. Apesar de ser uma terça-feira, os membros encontraram com outros 

visitantes (turistas) no local. Entretanto, apesar da “infra-estrutura” e fácil acesso, 

observou-se que não há qualquer meio de segurança para que as pessoas não acessem a 

borda do paredão da dolina, assim como não há nenhum apoio na trilha de descida da 

encosta da dolina para acessar o interior da caverna. Também não há nenhum controle 

da quantidade de visitantes. (Figuras 3 e 4). 

Acredita-se que para a visitação comum, apenas a visualização cênica do local é um 

grande atrativo, sem a necessidade de adentrar a cavidade. Entretanto a trilha para 

descer é bem marcada, e pode ser um chamarisco para curiosos, sendo uma trilha de 

elevado declive e grande risco de escorregamento, se feita sem segurança. 

Por ser um atrativo turístico conhecido e sinalizado, acredita-se que poderia haver no 

local ao menos alguma placa com informações sobre o local para os turistas, explicando 
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do que se trata a feição da dolina. Assim como avisos de segurança sobre o risco de 

queda e desabamento de blocos. Ao que parece, as atividades são realizadas por 

agências particulares de turismo, ou livremente por turistas autônomos. 

 

Figura 3: Visão geral do Buraco das Araras (Formosa-GO), demostrando a grande dimensão da 

dolina. Nos círculos vermelhos estão indicados os membros da equipe. (Fonte: LAVF, jul. 2017). 

 

 

Figura 4: Visão parcial do Buraco das Araras (Formosa-GO), demostrando a grande dimensão da 

dolina, em destaque parte dos membros da equipe. (Fonte: LAVF, jul. 2017). 

 

Já no Buraco das Andorinhas, um caseiro que cuida da propriedade recebe os 

visitantes. É cobrada uma taxa de 10 reais para a visitação, e o guia conduz na trilha até 

a entrada da dolina. A trilha é marcada por pinturas na cor branca nos troncos de arvores 

e rochas, identificando o caminho a ser percorrido. 

Existe uma infraestrutura no local de restaurante, banheiros e estacionamento, 

entretanto, o local funciona somente aos fins de semana. 

Apesar de haver o guia, o mesmo não acompanha em todo o passeio, deixando a entrada 

a caverna e o retorno por conta dos visitantes. A trilha para chegar no fundo da dolina é 

bem definida e se dá por meio dos blocos abatidos. Algumas cordas estão dispostas para 

apoio no local, sem informações de quanto tempo elas estão instaladas. Um grande lago 

de água cristalina e fria embeleza o cenário. De forma geral as cavernas são pouco 

ornamentadas, mas é possível notar a porosidade da rocha com uma grande dispersão de 

gotas de água nos tetos das cavidades. (Figura 5 e 6). 
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Figura 5: Dolina de abatimento com declividade acentuada no Buraco das Andorinhas (Formosa-

GO). (Fonte: LAVF, jul. 2017). 

 

 

 

Figura 6: Imenso lago interno formado na entrada do Buraco das Andorinhas, no final do aclive. 

(Fonte: LAVF, jul. 2017). 
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3.2. Segundo dia (12/07/2017) 

O segundo dia foi destinado à viagem de Formosa (GO) até Aurora do Tocantins (TO), 

com chegada à cidade por volta das 16h00. Foi feito contato com o Clóvis, geólogo e 

morador local, e com Wagner J. Moura, da prefeitura, que nos auxiliou com 

hospedagem. Foi-nos disponibilizado um espaço em creche (que estava de férias) como 

alojamento, com banheiros masculino e feminino, chuveiro elétrico, e bebedouros, 

atendendo as necessidades da equipe. O grupo foi reunido neste dia para planejar as 

atividades. No município existem apenas poucas opções de hospedagem em hotel ou 

pousada. Devido às limitações definimos por realizar atividades apenas na área 3 da 

expedição de 2016, localizada na Fazenda das Lajes. (FIGUEIREDO et al., 2017). 

 

3.3. Terceiro Dia (13/07/2017) 

Visitaram-se neste dia as cavernas Horizonte Azul e Água Doce. O acesso a ambas se 

dá pela TO-110, até a entrada da fazenda Jabuti. A partir deste ponto a estrada não é 

pavimentada, porém em boa condição de conservação. Há aproximadamente 5 km, 

deixamos o carro estacionado nas proximidades da casa do Sr. Leônidas e seguimos a 

pé. A visão do morro carbonático visualizado a distância é intrigante (Figura 7). É 

possível indagar sobre a orientação das camadas, formando um par antiforme e 

sinforme. Infelizmente não foram tomadas medidas estruturais do acamamento neste 

local para evidenciar esta hipótese, fica a sugestão para uma próxima visita ao local. 

 
Figura 7: Vista do morro onde estão as cavidades Horizonte Azul e Água Doce. Linha em vermelho 

indica orientação das camadas, sugerindo estrutura dobrada. 

 

3.3.1. Caverna Horizonte Azul 

A caverna Horizonte Azul é bem próxima da estrada de chão (aproximadamente 700 

metros de trilha cruzando pastagem) e de fácil acesso. Sua entrada é ampla, com 

dimensão aproximada de 2 x 8 m. (Figura 8). Apesar de seu pequeno desenvolvimento, 

a cavidade apresenta em vários pontos com extensas exposições de veios 

(drusas/geodos) calcíticos com cristais euédricos centimétricos, de calcita 

escalenoédrica. É possível observar os cristais em diferentes cortes a depender do plano 

de erosão que expos o veio. Em seção transversal é possível observar o zoneamento 
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interno dos cristais, enquanto que em seção longitudinal é possível observar cristais 

prismáticos alongados. Ocorrem alguns exemplares maiores, atingindo até 7 cm de 

comprimento (Figura 9). Observa-se nos limites do veio a ocorrência de intensa 

alteração avermelhada modificando a coloração e textura do carbonato, podendo sugerir 

uma origem hidrotermal para estes veios. 

 

Figura 8: A) Visão geral da entrada da Caverna do Horizonte Azul. (Fonte: LAVF, jul. 2017). 

 

 

Figura 9: Cristais de calcita. A) observa-se os cristais zonados em seção transversal. B) Cristais 

bem desenvolvidos de até 7 cm de comprimento. C) visão geral do espalhamento dos cristais. 

 

Apesar dos belos veios de calcita, a cavidade apresenta baixa ornamentação em relação 

a espeleotemas. Seu piso é coberto por sedimentos finos detríticos, evidenciando um 

grande aporte sedimentar, possivelmente sobre influência da área de pasto adjacente que 

promove elevado run off hídrico superficial. Os sedimentos do solo encontravam-se 

secos, firmes e com gretas de contração recente. 
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3.3.2. Lapa da Água Doce 

Esta caverna fica a aproximadamente 150 metros a sudeste da cavidade Horizonte Azul, 

no mesmo maciço carbonático. Apresenta grande dimensão em comparação com a 

Caverna Horizonte Azul (~400m, segundo EGRIC (2016)). Sua entrada é ampla e alta, 

sendo o conduto inicial horizontal pequeno (aproximadamente 18 metros de 

desenvolvimento linear), havendo um piso superior por onde a cavidade se desenvolve 

(Fig. 10). A subida para o nível superior é de dificuldade moderada, sendo possível 

escalar apoiando-se em ambas as laterais do conduto que é estreito na porção inferior, 

chegando ao nível superior onde a cavidade se desenvolve em amplos condutos. 

 
Figura 10: Caverna Água Doce. A) visão da entrada principal da cavidade. Notam-se as escalas 

humanas, uma no piso inferior e a outra no piso superior. B) vista de clarabóia elíptica, formada 

acompanhando plano de fratura. Abaixo se notam os blocos de abatimento. 

Logo no início da cavidade uma dolina de formato elíptico alongado ilumina o salão. 

Esta dolina se desenvolveu sobre um plano de fratura bem definido (Fig. 10). A 

cavidade apresenta 4 entradas, sendo a principal, de maior porte (ponto da coordenada 

da Tabela 2), uma segunda entrada, localizada no mesmo paredão com visada SW, a 

terceira entrada seria a dolina (entrada vertical) e a outra entrada é horizontal, no final 

do maior conduto da cavidade, dando visada para o vale a norte do morro. 

Foi iniciada a topografia desta cavidade, entretanto, devido à falta de tempo não foi 

possível realizar a topografia completa. O mapa preliminar e dados de espeleometria é 

apresentado nos resultados (item 4). A conclusão da topografia desta cavidade ficou 

sobre responsabilidade dos participantes (Cintia Stumpf e Tulio Ribeiro), a ser 

concluída no segundo semestre de 2017, com a entrega de uma cópia para prefeitura de 

Aurora do Tocantins e outra ao proprietário da fazenda. 

 

3.4. Quarto Dia (14/07/2017) 

Nesta data visitou-se a Caverna Catedral da Laje, situada na Fazenda das Lajes, do Sr. 

Leônidas. Esta cavidade fica em um maciço carbonático próximo a mesma estrada de 
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terra que dá acesso a cavidade Horizonte Azul, porém um pouco mais próxima, distando 

aproximadamente 4,5 quilômetros da rodovia TO-110. O acesso à entrada principal da 

cavidade é fácil, se da por trilha em zona de pasto de aproximadamente 650 metros. São 

duas entradas horizontais conhecidas, uma próxima da outra, seguindo no mesmo 

paredão. A entrada principal possui um salão com várias janelas cársticas e passagens. 

A caverna tem condutos retilíneos claramente desenvolvidos em fraturas. As direções 

dos condutos visitados foram medidas e são apresentados em diagrama de rosetas nos 

resultados (item 4 deste relatório). Desta forma, os condutos se desenvolvem seguindo 

direções específicas por todo o maciço. Estas fraturas são visíveis tanto dentro das 

cavernas (condutos) quando no lado exterior do maciço. 

Realizou-se uma prospecção ao redor do maciço da cavidade. Durante este 

caminhamento foram observadas diversas fraturas cortando o maciço. Encontraram-se 

também claraboias que adentravam a fraturas e a condutos muito semelhantes aos da 

Catedral da Laje. Contudo os mesmos não foram explorados devido à ausência de 

equipamentos de vertical. Poderia ser realizada no futuro uma verificação se estas 

entradas verticais se conectam com os condutos da caverna da Catedral da Laje. 

Todos os pontos de entrada (claraboias e entradas) encontrados durante a prospecção no 

maciço estão indicados na Figura 11, com exceção de um ponto de fratura com abertura 

bem pequena que dava entrada a um amplo conduto, que possivelmente também se 

conecta a caverna. Esta entrada/cavidade não foi explorada completamente e não teve 

um ponto de coordenada registrado, pois os membros que estavam presentes no 

momento não portavam equipamento GPS. Este é um ponto que deve ser revisado. 

Esta é uma cavidade que se mapeada apresenta potencial de ter um grande 

desenvolvimento linear, já que seus condutos são regidos por fraturas que se repetem no 

espaço do maciço, interceptando planos entre si. Caso estas entradas verticais sejam 

conectadas às fraturas dos condutos da caverna, é possível estar formada uma rede 

reticulada de condutos seguindo o sistema de fraturas local por todo o maciço.  

Em relação a ornamentação, a caverna apresenta coraloides abundantes em praticamente 

todos os condutos. São observados também diversos paleo-pisos que dividem um 

mesmo plano de fratura em diferentes níveis, como se fossem janelas (Fig 12 E e F). 

Outro fator que chama a atenção para a cavidade é a presença de restos orgânicos e 

ossadas nas porções inferiores da caverna (Fig. 12). Depósitos de conchas de moluscos 

e ossadas de diferentes mamíferos (cervídeos e canidae) foram observados. Tanto os 

ossos quanto as conchas, em sua maioria, eram recentes, entretanto foram observadas 

ocorrências concrecionadas (Fig. 12 D). 
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Figura 11: Pontos de entradas horizontais da caverna Catedral da Laje (Catedral da Laje e 

Catedral 2), e entradas verticais (claraboias) que possivelmente se conectam aos condutos da 

caverna Catedral da Laje. 

 

 

 
Figura 12: Caverna Catedral da Laje. A) acumulações de diferentes tipos de conchas no solo das 

porções mais baixas da cavidade. B) exemplo de ossada recente encontrada. Possível cervídeo, com 

crânio, mandíbula, e ossos do braço (possivelmente) preservados. C) arcada dentária fossilizada. D) 

Concha concressionada por carbonato de cálcio. E e F) visão geral da caverna na segunda entrada 

horizontal. Observam-se os paleo-solos formando “janelas” em diferentes níveis. F) outro exemplo 

de arcada dentária recente encontrada na cavidade. 
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3.5. Quinto dia (15/07/2017) 

Neste dia ficamos esperando o contato de um morador local que tinha informações 

sobre uma caverna onde havia escutado que tinham diversos crânios humanos. O 

cidadão ficou de comunicar com o dono da propriedade para se informar sobre o acesso 

a área e de nos dar um retorno, contudo a visita não foi realizada, pois o morador não 

conseguiu informação precisa sobre a localização da mesma. Durante o período da 

manhã, enquanto esperávamos o contato do morador, foi reunida a equipe, trocado as 

fotos, conversado sobre a atividade, sobre os planos futuros de continuidade de 

atividades no local, e traçado um plano de trabalho para a confecção do relatório e 

projetos para serem continuados. 

Após almoço, a equipe foi dividida. Luiz Afonso Figueiredo e Addy Loria seguiram 

para Arraias (TO) onde participariam de uma reunião na Universidade Federal de 

Tocantins (UFT). 

Cintia Stumpf e Tulio Ribeiro permaneceram em Aurora para iniciar viagem de volta no 

dia seguinte. No período da tarde, foram visitados dois afloramentos de rocha ao longo 

da rodovia TO-110. O primeiro ponto, em frente à entrada para o balneário do Rio 

Azuis (coordenada na Tabela 02, extraída a partir da imagem Google Earth), é uma 

elevação em forma de meia-lua (circular interrompida), constituída por arenitos 

esbranquiçados com orientação mineral intercalados com níveis silicificados e siltosos, 

com presença de gretas de contração. Há ainda níveis conglomeráticos com seixos sub-

arredondados e mud-flakes. 

Mais a frente na mesma rodovia, logo após a ponte sobre o Rio Sobrado, visitou-se um 

afloramento de carbonatos (dolomitos) e margas, com presença de dobras e fraturas. 

Ocorrem veios de calcita euhédrica. Medidas das estruturas foram realizadas e são 

apresentadas nos resultados. A rocha não efervesceu, ou efervesceu muito pouco em 

contato ácido clorídrico, indicando pouca reação, tratando-se de carbonatos muito 

dolomitizados ou até mesmo silicificados. Apresentavam coloração cinza-clara, e são 

muito recristalizados e estruturalmente maciços, onde algumas porções apresentavam 

estruturas primárias preservadas, como laminações plano-paralelas. Níveis silicificados, 

às vezes estirados como boudins, também ocorrem amplamente, paralelo ao 

acamamento. Chamam também a atenção níveis com brechas lamelares (de origem 

sedimentar). 

 

3.6. Sexto Dia (16/07/2017) 

O plano era iniciar viagem de volta pela manhã, porém um convite inesperado para os 

membros Cintia Stumpf e Tulio Ribeiro visando acompanhar um grupo em uma visita à 

Gruta do Melado no município de Lavandeiras adiou a viagem. Neste passeio, o 

enfoque foi dar suporte ao grupo de visitantes, orientando sobre como andar pela 

caverna, explicando superficialmente sobre as rochas, espeleotemas e suas formações. 

Nesta visita contamos com a presença do Giovane, uma criança que se interessou muito 
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pelas ocorrências dentro da caverna, sempre com perguntas e olhar observador aos 

detalhes. Acredita-se ser de grande importância a educação ambiental e o ensinamento a 

crianças da importância e valor das cavernas para o meio ambiente, e que a experiência 

por ele vivida tem poder transformador no futuro. 

Esta caverna é interessante por diversas razões. Aparenta ter grande desenvolvimento, 

porém não percorremos toda sua extensão. Pela imagem de satélite, do sumidouro 

(entrada da caverna) até a ressurgência (outra entrada da caverna) são aproximadamente 

500 metros em linha reta. É uma caverna úmida, cortada pelo rio Melado, que entra na 

cavidade por uma pequena cachoeira e segue seu curso subterrâneo. Outra característica 

interessante é que o piso de entrada e parte da parede do lado direito entrando na 

caverna é de rochas ígneas plutônicas intermediárias pertencentes ao embasamento, em 

contato direto com os carbonatos dissolvidos que formam a caverna. 

A cavidade é ricamente ornamentada, com presença de diversos espeleotemas 

(estalactites, estalagmites, travertinos, pérolas, coraloides, etc) além de apresentar belas 

feições litológicas como brechas sedimentares e aflorar rochas do embasamento. 

A outra parte da equipe, Luiz Afonso Figueiredo e Addy Loria, participou de uma 

reunião de confraternização e balanço de atividades com o grupo local (8 pessoas), 

envolvendo professores e colaboradores ligados ao curso de Turismo Patrimonial e 

Socioambiental da Universidade Federal de Tocantins (Campus Arraias). Iniciou-se 

fazendo um breve relato sobre a trajetória do PROESPELEOTINS, destacando o 

trabalho realizado em 2016 naquela cidade. Entre os temas tratados, estava a proposta 

de elaboração de um plano municipal de turismo e implantação de um Consórcio 

Intermunicipal na região, visando o planejamento integrado de turismo regional nos 

municípios das Serras Gerais. Destacou-se as questões relativas aos conflitos no bairro 

dos Azuis e possibilidade de parceria com a SBE para elaboração de um plano 

estratégico participativo, destacando o espeleoturismo e atividades ecoturísticas. 

 

3.7. Sétimo Dia (17/07/2017) 

Dia destinado à viagem de volta para Brasília. 

 

4. RESULTADOS 

 

Os resultados e produtos obtidos durante a XVI Expedição Tocantins são apresentados a 

seguir e procuram destacar os aspectos mais importantes da expedição, acrescentados de 

dados geológicos.  
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4.1. Coordenadas e Cadastro 

Os pontos de coordenadas foram coletados com equipamento Garmin GPSMAP 64s, 

datum WGS84, Fuso 23. Os pontos coletados são apresentados na tabela 02. 

As três cavernas visitadas em Aurora do Tocantins (Horizonte Azul, Água Doce e 

Catedral da Laje) não estão cadastradas (CNC/CANIE). Em relação às coordenadas 

comparadas com os dados da XV Expedição Tocantins, estão corretas e com precisão 

aceitável. A comparação entre os pontos registrados é indicada na Figura 13. Trata-se de 

aproximadamente 5 metros de diferença para o ponto da Caverna Horizonte Azul e 3 

metros para a Caverna Água Doce. Este erro é relativo à precisão do GPS, que depende 

do modelo utilizado e condição atmosférica para aquisição de sinal. Diferença também 

foi observada na elevação (10 metros de diferença para Horizonte Azul e Água Doce), 

entretanto é sabido que GPS de mão não apresenta confiabilidade e acurácia para 

medidas de altitude. 

A Caverna Catedral da Laje teve suas coordenadas registradas nesta expedição, não 

havendo sido encontrado dados anteriores para comparação com a mesma 

nomenclatura. Entretanto, acredita-se que esta cavidade seja a mesma visitada na XV 

expedição, e registrada em relatório oficial como Cavidade Bocuda (queijo suíço) 

(EGRIC 2016). Esta cavidade apresenta duas entradas principais horizontais, na base do 

paredão, que tiveram suas coordenadas registradas (Tabela 2), contudo percebe-se ao 

observar na imagem de satélite que o ponto da entrada horizontal 1 encontra-se 

deslocado pois o mesmo deveria estar junto ao paredão carbonático (Fig. 14). Este 

deslocamento deve-se provavelmente a erros de precisão vinculados ao equipamento de 

GPS. 

O relatório EGRIC (2016) apresenta apenas um ponto de coordenada para a cavidade 

denominada Bocuda (queijo suíço). Esta coordenada localiza-se nas proximidades dos 

pontos registrados na atual expedição, sugerindo tratar-se da mesma cavidade, somado a 

descrição e fotos semelhantes. Entretanto a localização do ponto fica exatamente no 

meio entre os pontos da entrada 1 e da entrada 2, portanto não é possível saber se a 

coordenada deles refere-se a primeira ou segunda entrada da cavidade. Acredita-se que 

o ponto do EGRIC Bocuda (queijo-suiço) pode representar a entrada principal 1, com 

precisão melhor em relação ao ponto adquirido nesta expedição que esta fora do maciço 

rochoso. Enquanto que a coordenada da entrada principal 2 registrada no presente 

trabalho represente com precisão a segunda entrada da cavidade (Fig. 09). 

Esta cavidade também encontra-se sem registro nos cadastros CNC/CANIE, que foi 

consultado para todas as nomenclaturas (Catedral da Laje, Bocuda e Queijo Suíço).  

Pode-se, portanto afirmar que as coordenadas adquiridas no campo para as cavidades 

Horizonte Azul e Agua Doce estão corretas e prontas para serem cadastradas, ficando 

para confirmar apenas a coordenada da primeira entrada horizontal da Catedral da Laje. 
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Tabela 2: Coordenadas dos pontos visitadas. Pontos 1 a 9 e 11 coletados com GarmimGPSMAP 64s, 

WGS84, 23L. Ponto 10 teve sua coordenada extraída pela imagem Google Earth de satélite. Ponto 

12 extraído do cadastro. 

Ponto Caverna X Y Z Coincide 

com XV 

Expedição 

Cadastro 

CNC 

Cadastro 

CECAV 

1 Buraco das Araras 0273038 8298173 895 - Sim Sim 

2 Buraco das Andorinhas 0271694 8301400 915 - Sim Sim 

3 Caverna Horizonte Azul 0345147 8604521 482 Sim Não Não 

4 Caverna Água Doce 0345268 8604441 515 Sim Não Não 

5 Caverna Catedral da Laje 

(entrada horizontal 1) 

0345211 8605055 489 - Não Não 

6 Caverna Catedral da Laje 

(entrada horizontal 2) 

0345235 8605075 495 - - - 

7 Entrada do Mocó 0345315 8605045 518 - - - 

8 Claraboia 0345279 8605086 508 - - - 

9 Claraboia 2 0345303 8605091 510 - - - 

10 Afloramento meia-lua 0346471 8608472 - - - - 

11 Afloramento Dobras 0346990 8609195 441 - - - 

12 Gruta do Melado 0353023 8571945 - - Sim Sim 

 

 

 
Figura 13: Comparação das coordenadas das cavernas Horizonte Azul e Água Doce entre as XV e 

XVI Expedição Tocantins. 
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Figura 14: Comparação entre pontos de coordenadas da Cavidade Catedral da Laje em relação à 

Cavidade denominada Bocuda (queijo suíço), registrada na XV Expedição TO. Os demais pontos 

de entrada foram registrados durante prospecção ao redor do maciço. 

 

4.2. Prospecção 

Foi realizada uma prospecção no entorno do morro da Catedral da Laje. É um maciço 

carbonático intensamente fraturado, coberto por lapiás e feições ruiniformes. Foram 

registradas duas claraboias que davam entrada a condutos dissolvidos ao longo de 

planos de fraturas cobertos por coraloides muito semelhante aos condutos da Catedral 

da Laje. Entretanto, devido à ausência de equipamentos de técnicas verticais, estas 

claraboias não foram exploradas. 

A entrada do mocó trata-se de uma pequena fenda que também dá acesso a um conduto, 

entretanto o mesmo vai diminuindo não permitindo a passagem. Outro ponto foi 

visitado, onde era possível adentrar por uma fenda horizontalizada pequena, que dava 

acesso a um amplo conduto, com ocorrência de espeleotemas e com continuidade por 

um sistema de fraturas semelhantes ao padrão labiríntico da Catedral da Laje. Este 

ponto não foi explorado, apenas visitado rapidamente e observado que havia 

continuidade. Também não foi possível registrar coordenadas da entrada, pois a equipe 

que se encontrava no local não portava o equipamento. Infelizmente, a descoberta 

ocorreu exatamente em um momento em que a equipe se separou e não foi explorada 

como devido, justamente para a reunião do grupo novamente. 

Assim mesmo, as inúmeras novas entradas registradas sugerem o grande potencial de 

conexão destas entradas com a Caverna Catedral da Laje. Como o maciço está 

fortemente fraturado, todos esses condutos devem se interligar por dentro do maciço, 

podendo atingir grande desenvolvimento linear devido às inúmeras intersecções de 

planos de fratura. 
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4.3. Topografia 

Foi iniciada a topografia da caverna Água Doce. Devido à falta de tempo foi possível 

realizar apenas a topografia do início da caverna, que é apresentada na Figura 15. O 

levantamento de dados topográficos foi realizado utilizando-se uma bússola e 

clinômetro do modelo Tanden da Suunto
TM

, trena de fita e prumos de construção. Os 

dados de campo foram processados utilizando os softwares Compass e CorelDraw. 

Os dados espeleométricos da porção topografada indicam 92,9 metros de 

desenvolvimento linear, 81,1metros de projeção horizontal e 24 metros de desnível. 

Esta parte topografada representa menos da metade da cavidade, apesar de que a partir 

da base 6, a caverna se desenvolver aparentemente em apenas um conduto meandrante 

até a outra boca de entrada. 

 
Figura 15: Mapa preliminar da entrada da Cavidade Água Doce. 



 

19 
 

4.4. Contexto Geológico Local 

Ao longo do trabalho de campo, foi observado que há cavernas na região em que o 

desenvolvimento das cavidades é de forma labiríntica devido à dissolução dos 

carbonatos preferencialmente ao longo de planos de fraturas. Com isso em mente, foram 

feitas medidas estruturais utilizando-se de bússola geológica e análise estrutural a partir 

de projeções estereográficas, com o intuito de observar se há direções preferenciais de 

desenvolvimento dessas cavernas. 

Como o foco de estudo é em cavidades carbonáticas, a coleta de dados se deu em 

cavernas, morros e afloramento de corte de estrada em rochas calcárias e dolomíticas.  

A análise estrutural é baseada na medida de orientação espacial de planos e linhas 

impressos nas rochas. Desses planos, os principais são acamamentos e fraturas, onde o 

plano de acamamento representa superfícies de descontinuidades no processo de 

deposição sedimentar, enquanto que as fraturas indicam planos de rompimento na rocha 

devido a tensões (tectônicas). 

As medidas desses planos se deu com a utilização de bússola geológica do modelo 

Brunton, declinada 22° para oeste (correção feita devido ao posicionamento da região 

em relação ao norte magnético), onde foram registradas as direções dos mergulhos dos 

planos e inclinação dos mesmos (Dip direction/dip). Nas cavernas, as direções dos 

condutos e fendas também foram medidas. As anotações das direções das medidas são 

azimutais, ou seja, variam de 0° a 360° onde, 0° e 360° equivalem ao norte geográfico, 

90° ao leste, 180° ao sul e 270° ao oeste. 

Para melhor compreensão da distribuição espacial das estruturas, foram plotados em 

rede estereográfica equal area de Wulf as medidas de planos de acamamento e fraturas 

(Fig. 16 e 17 B), enquanto que a direção dos condutos foi plotada em forma de roseta 

(Fig. 17A). Na Figura 16, as linhas representam os planos de acamamento sedimentar 

da rocha enquanto que os pontos são os polos dos planos. A densidade dos polos 

representa que em sua maior totalidade e de forma concordante, os planos de 

acamamento tem direção de acamamento NE-SW e mergulham para NW. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Estereograma com projeções de 

planos de acamamento e seus respectivos polos. 

A média dos planos é 308°/36°. 
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Figura 17: A- Rede estereográfica com trend (pontos) dos condutos medidos em cavernas. 

Representa-se também direção em rosetas espelhada para sul do diagrama. Nota-se maior 

concentração nas direções N50°W e N30°E. Densidade máxima próxima a 15% e vetor médio 

resultante com azimute 333°. B- Planos de fraturas e seus respectivos polos projetados em rede 

estereográfica. 

 

Na figura 17-A, pode-se notar o desenvolvimento preferencial dos condutos e fendas 

nas direções N50°W e N30°E, coincidente com as direções dos planos de fratura 

medidos por fora nos maciços apresentados na Figura 17-B. O padrão em “X” 

observado para as direções dos condutos é responsável pela caracterização labiríntica 

das cavidades estudadas. Como análise estrutural prévia, é possível que esse padrão 

indique par conjugado de fraturas, mas para que se confirme essa hipótese, sugere-se o 

adensamento de medidas e melhor classificação das fraturas em expedições futuras. 

Vale ressaltar que em sua maioria, os condutos apresentam fraturas alinhadas expostas 

no teto das cavidades. Essas medidas foram apresentadas nesse relatório como linhas 

verticais, sendo assim plotadas como pontos na borda da rede estereográfica. Dessa 

forma se podem ler esses pontos como direções dos planos de fraturas (figura 18-A).  

 

 

Figura 18: Medidas referentes a afloramento próximo a ponte do Rio Sobrado na rodovia TO-110 

(Coordenadas tabela 2) A- Dobra representada em rede estereográfica com flancos de atitudes 

284°/62° e 300°/65° onde o ângulo interflanco é 15°.B- Dobra representada em rede estereográfica 

com flancos de atitudes 247°/30° e 318°/60° onde o ângulo interflanco é 55°. 
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Apesar das medidas associadas a dobramentos da figura 18 terem sido tomadas em uma 

possível zona de falha e/ou cisalhamento, os caimentos dos flancos coincidem 

aproximadamente com dados regionais, sugerindo vergência para algum dos quadrantes 

a Leste, indicando que a deformação das sequências supracrustais tiveram fluxo de 

massa na direção do Cráton São Francisco, também a leste. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A XVI expedição Tocantins realizou-se com sucesso num período de 7 dias, 

considerando os 3 dias de deslocamento, em julho de 2017. Contou com participantes 

de diferentes espeleogrupos, com diferentes habilidades, conhecimentos e experiências, 

promovendo assim uma grande troca e interação através da espeleologia. Foram 

visitadas 6 cavernas, sendo 3 delas em Aurora do Tocantins, que tiveram suas 

coordenadas conferidas, 1 no município de Lavandeiras e 2 no município de Formosa 

(GO). 

Iniciou-se a topografia da Caverna Água Doce (mapa preliminar apresentado no item 

4.3), que será terminado pelos autores do presente relatório durante segundo semestre de 

2017. Prospectou-se o entorno da Caverna Catedral da Laje, e foram registradas no 

maciço outras entradas verticais. Fica a sugestão de voltar para aferir a conexão destas 

entradas com a caverna da Catedral da Laje. Para tal é necessário o uso de técnicas 

verticais e sugere-se a realização da topografia da caverna, para mapear as fraturas e 

condutos e a conexão entre eles dentro do maciço. 

Breves observações de geologia estrutural foram feitas e estão apresentadas aqui neste 

relatório (item 4.4). O acamamento sedimentar apesar de suas ondulações esta 

concordante na área visitada, com mergulho para NW. Algumas cavidades têm seus 

condutos formados e controlados por planos de fratura. O diagrama de rosetas mostra o 

controle do par conjugado de fraturas no controle dos condutos. 

Foi também discutida durante a expedição à realização de um pequeno projeto de 

pesquisa na região vinculado a Universidade de Brasília através da disciplina de Estágio 

Supervisionado. Esta proposta foi levada para a Universidade e está em fase de 

implementação. 

Ficam também de sugestão para futuras visitas: tomar medidas de acamamento para o 

maciço da Horizonte Azul para evidenciar dobra; Registrar os pontos das outras duas 

entradas da caverna Água Doce, assim como terminar a topografia da mesma; Apurar a 

coordenada da entrada principal (entrada horizontal 1) da caverna Catedral da Laje. 

Também foi produto da expedição a manutenção do contato com a equipe da UFT-

Arraias, visando a continuidade das ações conjuntas de planejamento estratégico e 

formação de monitores para espeleoturismo. 
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