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Resumo

O mapeamento de cavernas1 é uma das atividades básicas da 
espeleologia2. A  representação do relevo subterrâneo, tal qual a 
cartografia da superfície, é necessária para a compreensão e 
estudo de sua gênese, dinâmica e evolução. O mapa de 
caverna além de documento fundamental para a preservação 
das cavernas é necessário para documentar a exploração e 
para auxiliar pesquisas científicas.

Por meio do desenho é possível compreender os sistemas 
cársticos3 subterrâneos, suas relações com o relevo externo e 
com as feições superficiais, a representação e as correlações 
entre seus espaços e seus elementos minerais, bióticos e 
atmosféricos, bem como o conhecimento de sua gênese, 
morfologia e evolução.

O desenho é o principal meio de documentação, preservação e 
estudo das cavernas.

Palavras chave: caverna, desenho, espeleologia, mapeamento, 
pesquisa

Introdução

O desenho espeleológico é necessário para o estudo e 
compreensão da dinâmica e evolução das cavernas e a 
representação de suas feições e processos por meio de mapas, 
diagramas e esquemas é de fundamental importância devido às 
características peculiares do ambiente subterrâneo, as quais 
dificultam a sua visualização, análise e compreensão.

Ao contrário da superfície da Terra, o subterrâneo não pode ser 
analisado por meio de recursos remotos tais como satélites, 
radares ou imagens aéreas. Tampouco podem ser analisados 
em sua totalidade, como sistemas complexos, em loco. 

Por meio do desenho é possível compreender as relações entre 
o subterrâneo e as feições do relevo superficial, mesmo em 
regiões inacessíveis ao homem, os processos atuais e de 
gênese e evolução passados, as interações ambientais 
(bióticas, atmosféricas e abióticas), além de prever danos ao 
ambiente e manejar o uso dos recursos ambientais.
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O desenho se presta a compreender e propor hipóteses, sejam 
representativos, esquemáticos ou conceituais e é o principal 
meio de documentação, preservação e estudo das cavernas.

Histórico

As primeiras incursões às cavernas brasileiras foram realizadas 
por nossos habitantes pré-históricos, que, com provável 
assombro e admiração pelo mundo subterrâneo, registraram sua 
visita por meio de desenhos em suas paredes e tetos (fig.1). 

Nos séculos XVII e XVIII as cavernas foram visitadas para 
extração de salitre para fabricação de pólvora e para extração 
de ouro, porém nenhuma destas deixou registro em forma de 
desenho, apenas manuscritos com descrição de suas 
dimensões (AULER, 2001). Fig.  1 - Localização das pinturas rupestres na Gruta do Ballet, MG. (Fonte PROUS, 

2001)
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No século XIX o Brasil recebeu diversos naturalistas 
estrangeiros e alguns deles visitaram cavernas. Mas somente 
em 1824 o desenhista alemão Johann Moritz Rugendas, 
participante da expedição do alemão Georg Heinrich Freiherr 
von Langsdorff, realizou os desenhos da Gruta Casa de Pedra 
em São João del-Rei (Fig.2), Minas Gerais, bem como do  seu 
entorno e da fauna locais (CASSIMIRO & RENGER, 2005). 

Fig.  2 Grotte de Pierre Calcaire - Expedição Langsdorff, 1824. Autor Johann Moritz 
Rugendas, Naquim 36 x 25,3 cm. São João del-Rei. (Fonte: CASSIMIRO & RENGER, 

2005) 

Em 1835 o artista norueguês Peter Andreas Brandt, que 
acompanhava o naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund em 
suas pesquisas paleontológicas, elaborou os primeiros mapas 
das cavernas brasileiras na região de Cordisburgo e Curvelo em 
Minas Gerais, Fig.3 (AULER 2001). Lund é considerado o pai da 
espeleologia brasileira. 

Fig.  3 Lapa de Maquiné, 1835. Desenho de Peter Andreas Brandt, que acompanhava 
o Naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund nas pesquisas na região de Lagoa 

Santa em MG. (Fonte O Carste vol.14, nº1 p.18-23 out/2002)
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Após Lund o alemão Richard Krone foi o mais importante 
naturalista do ponto de vista espeleológico no Brasil, atuando no 
Vale do Ribeira de Iguape, Sul do estado de São Paulo, entre os 
anos 1895 e 1906 com a exploração de pouco mais de 30  
cavernas e a produção de alguns esboços das cavernas 
visitadas (fig. 4). Na mesma época Lourenço Granato visita 
algumas cavernas na região do Vale do Ribeira mas não deixa 
desenhos. (AULER 2001, BRANDI 2007)

Fig.  4 Mapa da Caverna do Monjolinho /  Iporanga - SP, Ricardo Krone, 1896 Fonte 

BRANDI, R. Revista o Carste, V19, N2, 2007 p.58

Em 1894 o naturalista mineiro Álvaro da Silveira mapeou a 
Gruta Casa de Pedra, em São João del-Rei (Fig. 5), utilizando 
bússola de mão, trena e clinômetro, produzindo a planta e perfil 
da cavidade. 

Fig.  5 Gruta Casa de Pedra, no município de São João del-Rei,  MInas Gerais de 
Desenho de Alvaro Astolpho da Silveira,  1894. (fonte: CASSIMIRO & RENGER, 

Revista O Carste, v.17, no 1, p. 12 - 21, janeiro de 2005.
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Espeleologia organizada

Em 1937 Victor Dequech e alunos da Escola de Minas de Ouro 
Preto fundam a Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE), 
o primeiro grupo dedicado à exploração e ao mapeamento de 
cavernas do Brasil. Na década de 1960 a espeleologia brasileira 
ganha grande impulso com a atuação de imigrantes estrangeiros 
como Michel Le Bret, Pierre Martin, Guy Collet e Peter Slavec 
juntamente com brasileiros como Luís de Alcântara Marinho, 
José Epitácio Guimarães e Pedro Comério (LINO, 1989). 

Em 1969 é fundada a Sociedade Brasileira de Espeleologia 
(SBE) e na década de 1970 é criado o primeiro cadastro de 
cavernas do Brasil, surgem grupos como o Centro Excursionista 
Universitário (CEU), o Grupo Opiliões e o Clube Alpino Paulista 
(CAP), que ligados ao meio acadêmico iniciam uma nova fase 
de mapeamentos e estudos científicos em cavernas, (LINO, 
1989, AULER 2001) com destaque para a experiência de longa 
permanência subterrânea na Caverna de Santana na cidade de 
Iporanga, SP, em 1975 na qual 11 espeleólogos do CEU 

permaneceram por 15 dias em seu interior. 4

Corte 

Fig 6. Corte esquemático da Caverna de Santana - Iporanga / SP. Desenho de Michel 
Le Bret 196? Fonte, Le Bret 1995.

Fig.  7. Planta da região dos gandes salões da Gruta da Tapagem (Caverna do Diabo) 
Michel Le Bret. 196? Fonte Le Bret 1995.
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À partir da década de 1980 surgem novos grupos, com destaque 
para o Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas, unindo 
integrantes amadores e acadêmicos. Sendo as principais 
atividades a prospecção e o mapeamento de cavernas, a 
contribuição à pesquisa científica e o aprimoramento de técnicas 
de exploração e mapeamento.

Fig.  8 Gruta do Sumidouro, Ribeirão Grande / SP, Desenho de 1972. (Fonte SBE) 
Caverna destruída pela mineração de calcário.

No início da década de 2000, com a implementação de 
alterações na legislação de proteção das cavernas, 
especialmente o Decreto 6640/2008, inicia-se uma forte 
demanda por trabalhos de licenciamento ambiental para 
atividades de mineração e infraestrutura, os quais concentram 
os esforços de boa parte dos espeleólogos para trabalhos de 
mapeamento de cavernas em virtude do novo mercado 
profissional que se abrira, ocasionando uma redução dos 
trabalhos de mapeamento realizado pelos grupos de 
espeleologia. 

Localização: 22 J 754690 7307365 
Altitude: 770m s.n.m
Datum: WGS84

Projeção Horizontal: 183m
Desenvolvimento Linear: 200m
Desnível:  28m
Litologia:  calcário

Topografia Grau: 4C
Método: BCRA
fev/2011
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Fig. 9 Gruta do Lago Subterrâneo, Guapiara / SP.  (Fonte Grupo Bambuí, 2011)
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Porque se desenham as cavernas

Talvez a maior motivação para o mapeamento das cavernas 
seja a curiosidade humana. A  relação entre os homens e as 
cavernas é quase tão antiga quanto a sua própria história e o 
desejo de conhecimento, da necessidade de documentação e 
do registro das observações científicas e das pesquisas 
impulsionam os exploradores.

Os mapas permitem a visualização da relação entre os condutos 
subterrâneos e as formas de relevo da superfície, entre a 
sucessão e interelação de galerias subterrâneas. Possibilitam 
novas explorações e são a base para pesquisas científicas. 

Permitem conhecer suas formas, proporções e dimensões. 
Auxiliam na elaboração de pesquisas sobre sua gênese e 
evolução, para o planejamento de uso público, análise de 
fragilidades e a localização de eventuais pontos de interesse 
científico e para a análises ambientais e de impacto ambiental.

Fig.  10 Planta, corte transversal e corte longitudinal da Gruta da Marreca, Iporanga / 
SP. (Fonte Bambuí 2010)
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Tipos de desenho
Os tipos mais comuns de desenhos de cavernas compreendem:

- documental : mapas de cavernas e registros de exploração
- representativo : ilustrações e croquis esquemáticos
- analítico : diagramas, esquemas e mapas que auxiliam a 

comprensão do sistema subterrâneo
- reflexivo conceitual : diagramas, esquemas e mapas que 

auxiliam na formulação e apresentação de hipóteses sobre a 
gênese, evolução, dinâmica e processos atuantes

-
Fig.  11 Desenhos de Michel Le Bret. Caverna do Ouro Grosso e Caverna da Passoca, 
Iporanga / SP. (Fonte Le Bret, 1995)
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Aplicações do mapeamento de cavernas

O mapa de caverna, como documento cartográfico, é a 
base à qual se referem os estudos técnicos e científicos 
ligados à espeleologia. Para fins cartográficos é 
imprescindível que se tenha a morfometria do espaço 
subterrâneo, que aliada a localização da caverna, em 
relação a superfície, permite que a mesma seja 
caracterizada com o entidade geográfica (AULER, 1997 p.
83).

O mapa de caverna é fundamental para documentar a sua 
existência, para o entendimento de sua forma, gênese e 
evolução. A sua relacão com com a superfície, a localização de 
sua entrada, para os trabalhos de exploração e dados 
espeleométricos (extensão, área, volume, desnível). É a base 
para estudos científicos (biologia, geologia, hidrogeologia, 
paleontologia, arqueologia, paleoclima etc). Estudos técnicos 
para implantação de uso público, manejo, infraestrutura, 
fragilidade e segurança e conservação do patrimônio 
espeleológico. E para o planejamento urbano em áreas de 
ocorrência de cavidades naturais subterrâneas.

 

Analisando-se a lista de fauna terrestre da gruta Jane Mansfield (Anexo 9.6) observa-se a presença 
de 41 morfoespécies de invertebrados e duas de vertebrados (uma representada apenas por 
vestígios = ninho), comparados com 27 morfoespécies de invertebrados e duas de vertebrados 
citados anteriormente em literatura. Entre os 43 grupos encontrados (invertebrados + 
vertebrados), 15 podem ser os mesmos citados em literatura, mas são necessárias confirmações 
por parte de especialistas. Dessa forma, foram amostradas pelo menos 28 novas ocorrências, além 
de 14 espécies registradas anteriormente e não encontradas no presente estudo (total de 57 
registros). Apenas três espécies encontradas apresentaram troglomorfismos (ausência de olhos e 
pigmentação). 

A cavidade foi classificada como de baixa fragilidade para fauna terrestre a partir da entrada até 
aproximadamente metade do percurso, e alta fragilidade para a região mais profunda, onde há 
ocorrência dos troglomórficos. 

Fragilidade do meio biótico 

A fragilidade do meio biótico pode ser observada na Figura 63. 

 

 
Figura 63. Fragilidade do meio biótico da gruta Jane Mansfield 

 

 

Diagnóstico e Zoneamento 160 

figs. 12 e 13. Mapa topográfico e de fragilidade do meio biótico da Gruta Jane 
Mansfield, Iporanga / SP (Fontes GPME, 2009 e PME, 2010)
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O desenho para compreensão dos processos e do espaço 
espeleológico

O desenho espeleológico é também um projeto, na medida em 
que é necessária a compreensão dos processos que atuaram e 
atuam no ambiente subterrâneo para a representação de seu 
espaço.

A gênese, a dinâmica e a estrutura que condicionam o 
desenvolvimento dos condutos devem ser representados, não 
apenas a superfície visível. É preciso compreender estes 
processos para desenhar o que é importante e demonstra o 
caráter do espaço. 

A análise de mapas e especialmente de cortes transversais de 
uma galeria são fundamentais para se explicar a gênese de uma 
cavidade, muitos trabalhos têm baseado a análise morfológica 
das cavernas por meio de mapas.

Este olhar vai além do visível, é panorâmico e exploratório e 
soma-se ao domínio da síntese do que é relevante no espaço. 

Fig.  14 Mapa topográfico da Caverna de Santana com cortes transversais indicando a 

estratificação, dobras e fraturas. (Fonte IGc- USP)

Embora seja a representação de um espaço existente, o registro 
é um projeto de entendimento e não desenho de observação 
pois deve entender como este foi formado e como evoluiu.  
Deve analisar o conteúdo. 
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Fig.  15 Padrão morfológico em planta de de caverna do Vale do Ribeira de Iguape. 
(Fonte Karmann, 2003)

Representar graficamente em um desenho bidimensional a 
complexidade do espaço tridimensional subterrâneo, no qual 
atuaram e atuam diversos processos naturais, evidenciando sua 
características principais e sintetizando as informações tais 
como as formas das paredes, tetos e pisos, depósitos 
sedimentares, interações geológicas e bióticas, de maneira que 
o desenho seja uma representação acurada deste ambiente é 
um desafio para o desenho espeleológico.

Fig.  16 Padrões morfológicos de plantas de caverna em função dos condicionantes 
estruturais. (Fonte: WHITE, 1991)
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Os aspectos formais e característicos da cavernas são 
projetados por meio de linhas e símbolos em um plano 
horizontal, o qual, muitas vezes, é insuficiente para sua 
compreensão, então complementado por cortes, notas, 
perspectivas e/ou detalhes.

Devem constar, além da representação dos espaços, a sua 
localização geográfica, norte, escala, informações sobre 
localização, equipe, precisão do mapeamento, datas entre 
outros dados relevantes.

Fig 17. Normatização para medição de cavernas. (Fonte: SBE, 1997)

Fig 18. Normatização para medição de cavernas. (Fonte: SLAVEC / SBE, 1975)
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Fig 19. Simbologia adotada pela União Internacional de Espeleologia para mapas de 
caverna. (Fonte UIS 1999)

Planta

A vista superior em corte projetada em um plano horizontal a 
partir de um plano que acompanha o desenvolvimento das 
galerias. Apresenta o contorno das galerias e seus elementos 
característicos como sedimentos e desníveis por meio de linhas 
e símbolos. 

Podem conter informações sobre fragilidade, geologia, biologia, 
vestígios arqueológicos e paleontológicos entre outros. As 
informações representadas dependem do propósito do mapa e 
geralmente são feitos mapas específicos para informações 
distintas a fim de torná-los mais inteligíveis. 

A área e as dimensões da caverna são calculadas sobre a 
planta e a projeção em superfície é utiliza sua localização para 
medidas de proteção legal. 

Porém, como se trata de uma projeção horizontal os 
comprimentos das galerias inclinadas não são representados 
em sua verdadeira grandeza.
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Fig 20. Representação dos desenhos de caverna mais comuns. (fonte ALLIEVI & 

LINO, 1989)
Fig.  21. Representação da perspectiva desenhos de caverna, pouco usuais. (fonte 

ALLIEVI & LINO, 1989)
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Corte longitudinal ou perfil longitudinal

Corresponde à vista lateral projetada em um plano vertical. É 
fundamental para representar os desníveis dos condutos, 
especialmente abismos (cavernas verticais) e a relação entre 
condutos localizados em cotas distintas. São muito utilizados 
para relacionar a caverna à topografia externa, às feições da 
superfície e a estrutura geológica.

São de difícil execução quando realizadas em cavernas com 
plantas complexas ( labirínt icas, espongiformes etc) 
necess i tando d is t in tos p lanos de cor te rea l izados 
separadamente ou a representação apenas dos principais 
condutos. Como se trata de uma projeção os condutos não 
paralelos ao plano de corte não são representados em sua 
verdadeira grandeza e muitas vezes sobrepõe-se no desenho. 

Fig 22. Corte e planta do Abismodo Ray, Guapiara / SP. Nota-se que a planta pouco 
representa do espaço. (fonte BGrupo Bambuí, GPME, 2005)
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Corte longitudinal retificado

Semelhante ao corte longitudinal, porém com o plano de corte 
ao longo do eixo do conduto representado. Tem a vantagem de 
apresentar todos os condutos em seu real comprimento e 
inclinação mas são de difícil execução e, dependendo da 
complexidade, de difícil leitura.

Corte transversal (seções)

São vistas dos condutos projetadas em um plano vertical 
perpendicular ao seu desenvolvimento. Apresentam seu 
contorno e elementos do espaço como sedimentos e estrutura 
(planos de estratificação, fraturas etc). São fundamentais para 
avaliação do volume dos condutos e para estudos sobre a sua 
gênese e evolução. Geralmente se utiliza a escala humana 
como referência da dimensão do espaço. 

Galerias paralelas podem ser representadas em um mesmo 
corte, permitindo a análise da relação entre elas (desnível, 
dimensões, gênese etc), o que não seria possível de se 
visualizar em campo.

Perspectivas

Perspectivas são pouco comuns especialmente pela dificuldade 
de execução. São geralmente utilizadas para ilustrar estudos 
sobre manifestações naturais no ambiente cavernícola ou  em 
trechos complexos de galerias que não são facilmente 
interpretados por meio de projeções planas.

Com a popularização da informática, hoje são comuns os 
desenhos 3D executados com as informações coletadas em 
campo pela espeleotopografia integradas à outras informações 
como geologia, hidrologia, topografia de superfície etc. São 
muito úteis para análises espaciais e beneficiam-se das 
dinâmicas de rotação e aproximação do desenho e da 
possibilidade de integrar camadas de informações.

Técnicas de mapeamento

Sendo as cavernas espaços confinados no interior de massas 
rochosas e devido às dificuldades do ambiente, acesso, 
deslocamento, sem luz e geralmente muito úmidos, o 
mapeamento se utiliza de técnicas de topografia mais 
rudimentares do que as atuais utilizadas em superfície. 
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O processo de levantamento de campo consiste em 
estabelecer uma série de pontos (bases topográficas) 
dentro da caverna, interligados de forma que seja 
possível saber a posição relativa de cada um em relação 
a um referencial pré-determinado (uma entrada por 
exemplo) e em relação aos limites da cavidade (paredes, 
teto e piso). (RUBBIOLI & MOURA, p.13, 2005)

As técnicas de mapeamento e representação evoluíram em 
conjunto com a evolução da prática e pesquisa espeleológicas.   
Ao longo do tempo adotaram-se novos equipamentos e 
aprimoraram-se suas técnicas de levantamento e produção. 

Em 1975 Peter Slavec propõe um critério para padronização do 
mapeamento de cavernas e em 1997 a Sociedade Brasileira de 
Espeleologia propõe um método para medição de cavernas.  E 
nos últimos 10 anos diversas publicações e eventos técnico-
científicos abordaram questões ligadas ao mapeamento de 
cavernas.  

Fig.  23 Croquis de caderneta de Campo. Gruta da Marreca, Iporanga / SP/ (Fonte 

Silverio, 2010)
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Atualmente os equipamentos utilizados são:

a) bússola com visor (precisão de até 0,5º) para medidas de 
ângulos horizontais

b) clinômetro com visor (precisão de até 0,5º) para medida de 
ângulos verticais

c) trena - de fita ou laser, para medida das distâncias entre as 
bases topográficas

d) caderneta de campo - para anotações das medidas e croquis

Equipamentos de mapeamento de caverna, por sua natureza, 
devem ser robustos, de baixo custo, estanques e leves. 
Eventualmente podem ser utilizados outros equipamentos para 
o levantamento topográfico como teodolito, scanners 3D, trenas 
laser com bússola e clinômetro integrados entre outros. Porém, 
devido ao custo e a fragilidade de tais equipamentos, estes são 
de uso muito restrito. Lembrando que devido ao espaço 
confinado equipamentos como GPS não têm qualquer utilidade, 
sendo restrito à localização das entradas e vias de acesso às 
cavernas.

Fig.  24 Anotações das medidas, caderneta de Campo. Gruta da Marreca, Iporanga / 
SP/ (Fonte Silverio, 2010)
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Para realizar o levantamento é necessário uma equipe com as 
seguintes funções:

a) croquista - deve representar por meio de desenhos os 
contornos dos condutos e suas características, sintetizando, 
organizando e evidenciando o que for mais significativo, deve 
posicionar as bases topográficas, desenhar e indicar cortes e 
demais informações para compreensão do desenho5. É o 
responsável pelo rítmo da topografia.

b) leitor ou topógrafo - faz as leituras de bússola e clinômetro 
entre as bases. 

c) ponta de trena - responsável pelo posicionamento das bases, 
leitura das distâncias entre as bases e entre a base os limites 
da cavidade (parede, teto e piso).

d) anotador - anota as dimensões, ângulos, bases e demais 
informações do levantamento.

e) explorador - função eventualmente realizada pelo ponta de 
trena, determina o caminho a ser seguido pela topografia.

Produção do mapa

Após o levantamento de campo, o trabalho de produção do 
mapa é realizado em escritório. Utilizando um programa de 
computador específico as informações de distâncias e ângulos 
são processadas e uma linha-de-trena é gerada. Neste 
momento é possível avaliar os erros e, portanto, a precisão do 
levantamento.

Em um programa de desenho tipo CAD ou de ilustração (como o 
Corel Draw ou Illustrator) o desenhista transporta as 
informações do croquis sobre a linha de trena e na última etapa 
insere as demais informações.
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Fig.  25 Etapas da produção do mapa. 1 - Croquis, 2 - linha-de-trena gerada por 

programa de computador e 3 - mapa final desenhado em programa CAD. (Fonte 
Silverio, 2010)

Detalhamento e precisão

A qualidade do mapa decorre de diversos fatores. Do 
levantamento de campo que está relacionado à aspectos 
associados à equipe, ao ambiente e aos objetivos do 
mapeamento, tais como tempo disponível, fadiga, frio, fome, 

sujeira, falta de luz, calor, equipamentos, metodologia de 
mapeamento, umidade, passagens apertadas, rios, dificuldade 
de leitura dos equipamentos, necessidade de uso de cordas de 
segurança, distância do ponto de apoio etc. E da produção do 
mapa, tratamento dos dados e desenho final.

A precisão do lavantamento de campo, em decorrência dos 
fatores associados à ele, é determinada pelos erros calculados 
no momento do processamento das informações. Varia de 
acordo com o erro de posicionamento de bases, distâncias e 
das medidas de ângulos e de acordo com o detalhamento dos 
condutos realizados pelo croquista.

A classificação usual no Brasil é a da BCRA - British Cave 
Research Association, variando de um croquis feto de memória 
a um levantamento preciso realizado com uso de teodolito. 6

O desenho espeleológico no Brasil :  Mapeamento de cavernas  Marcos Silverio             20



Fig. 26 Croquis de mapeamento de detalhe. (Fonte Silverio, 2010)

Representação gráfica

A linguagem hoje padronizada e esquemática dos desenhos, 
com uma simbologia adotada mundialmente, somada aos 
recursos da computação tornaram o desenho de cavernas 
acessível a qualquer espeleólogo. No entanto esta facilidade 
ocasionou uma queda na qualidade gráfica dos mapas.  
(BRANDI, 2009 p.20)

Segundo Roberto Brandi (2009, p.20) há uma diferença  “entre a 
expressão artística e a frieza do desenho técnico”. Se 
“antigamente” o desenhista era um iniciado no ofício, com 
conhecimentos técnicos e artísticos, hoje qualquer um, mesmo 
sem aptidão, pode desenhar um mapa, e, muitas vezes, mesmo 
que acurado, é pobre graficamente. Sendo perceptível a perda 
do “traço” do desenhista e da “expressão” nestes desenhos, 
prejudicando a percepção e a interpretação do espaço 
subterrâneo.

No entanto grande parte dos mapas existentes foi feita em papel 
e infelizmente boa parte deles foi perdida por problemas na 
guarda. Por iniciativa de alguns espeleólogos os mapas 
disponíveis foram digitalizados e organizados em uma mapoteca 
digital, possibilitando a sua preservação.7
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Análises feitas à partir dos mapas

Por meio dos mapas de cavernas é possível identificar padrões 
morfológicos e formular hipóteses sobre a sua gênese e 
evolução e compreender a sua relação com o meio externo. 

Por meio do mapa pode-se calcular as dimensões da caverna e 
avaliar a possibilidade de uso público, fragilidades e 
necessidade de infraestruturas em função de suas 
características. É, também, um documento fundamental para a 
conservação da caverna e base para estudos científicos.

Discussão

Grande parte dos mapas de cavernas apresenta apenas uma 
planta, a qual é pouco elucidativa quanto às características de 
volume e estrutura e principalmente de sua topografia, com os 
desníveis apenas indicados por símbolos. 

Por meio meio da análise dos mapas é possível concluir que 
para cavernas com desníveis consideráveis o corte longitudinal 
é fundamental para compreensão do espaço. Sendo a planta e 
os cortes transversais indispensáveis em qualquer 
representação de cavernas.

Os cortes transversais devem, além de mostrar o contorno da 
superfície, representar, quando possível, a estrutura e 
sedimentos presentes.

Embora exista uma simbologia padrão e sugestões para 
elementos do desenho de cavernas (espessura e padrão de 
linhas, texturas etc) há necessidade de melhorar o “traço” do 
desenho a fim de torná-lo mais claro e expressivo.

Este é um desafio para, que mesmo com o uso de softwares de 
desenho técnico, seja mantida a qualidade gráfica, a 
expressividade e a capacidade de percepção do espaço 
subterrâneo tornando o desenho além de técnicamente correto, 
também agradável.
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Notas:
1 - I - cavidades naturais subterrâneas: os espaços conhecidos como 
cavernas, formados por processos naturais, independentemente do tipo de 
rocha encaixante, incluídos o corpo rochoso onde se inserem, seu ambiente, 
seu conteúdo mineral e hídrico, e as comunidades animais e vegetais ali 
existentes;
II - sistema espeleológico: conjunto de cavidades naturais subterrâneas 
interconectadas por um sistema de drenagem ou por espaços no corpo 
rochoso;
III - patrimônio espeleológico: conjunto de elementos bióticos e abióticos, 
subterrâneos e superficiais, representado pelas  cavidades naturais 
subterrâneas e pelos sistemas espeleológicos ou a  eles associados;

2 - O  termo espeleologia é derivado do grego spelaion (caverna) e logos 
(estudo). Várias definições surgiram com o tempo, mas, coube a Géze, em 
1968, uma das mais abrangentes e sintéticas, a qual ganhou grande 
aceitação internacional. Segundo o autor, a “espeleologia é a disciplina 
consagrada ao estudo das cavernas, sua gênese e evolução, do meio físico 
que elas representam, de seu povoamento biológico atual ou passado, bem 
como, dos meios ou técnicas que são próprias ao seu estudo”.

3 - Define-se um relevo como cárstico quando este for construído por 
processos de dissolução química, com drenagem predominantemente 
subterrânea. A origem do termo remonta ao século XIX, em uma região que 
hoje se estende desde a Eslovênia até a Itália. Deriva do termo karst, que por 
sua vez é uma versão do vocábulo iugoslavo kras, que em sua tradução 

literal significa “campo de pedras calcárias” (BOGGIANI, 1999; LINO, 2001). 
Apesar disso, o calcário, bem como as demais rochas carbonáticas, não são 
as únicas litologias rochosas que formam esse peculiar relevo.

4 - Sobre a Operação Tatus de permanência subterrânea ver: BRANDI, 
Roberto; CAMARGO, Alexandre. Los Tatus e a Operação Tatus. O  Carste,  
Belo Horizonte v.20 n.1 2008, pp. 26-41. 

5 - Sobre o papel do croquista ver: RUBBIOLI, E. L. O papel do croquista na 
topografia subterrânea. O Carste vol.12, nº4 p.187-191 out/2000

6 - Sobre a precisão do levantamento consultar: www.bcra.org.uk

7 - Sobre a preservação dos mapas ver: BRANDI, R; A preservação dos 
mapas espeleológicos. Um Compromisso com as futuras gerações. O Carste, 
Belo Horizonte v.16 n.2, abril/2004, pp. 46-51.
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