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PREFÁCIO 

 

 

O presente glossário foi concebido com o objetivo de servir como uma referência inicial destinada ao 

público não especialista que, por vezes, não compreende certos termos técnicos utilizados por aqueles que 

pesquisam o carste e as cavernas. Tentamos manter o vocabulário acessível também para os alunos do 

Ensino Médio que desejem conhecer um pouco mais sobre o assunto. 

Foi idealizado com base nos aspectos geológicos e geomorfológicos das paisagens cársticas e muitos 

dos termos e das fotos que estão contidos neste trabalho refletem as experiências teórica e de campo dos 

próprios autores. Destacamos, entretanto, o fato de que muitas destas informações estão baseadas na bibli-

ografia indicada no final do trabalho, seguindo o exemplo dos próprios textos consultados, que também se 

basearam em muitas outras fontes. 

Vale a pena apontar que, em língua portuguesa, existe apenas um livro desse tipo, o qual foi 

publicado em Portugal no ano de 2007. Esse trabalho (Glossário Ilustrado de Termos Cársticos), à venda 

na página da internet das Edições Colibri, foi organizado pela Doutora Maria Luísa Rodrigues e contou 

com a colaboração de outros pesquisadores, entre eles, o Dr. Lúcio Cunha, conhecido carstólogo português, 

Professor da Universidade de Coimbra.  

Sendo assim, os autores do presente trabalho decidiram elaborar um livro que nos auxilie a tornar 

os termos da Carstologia e da Espeleologia mais conhecidos e acessíveis no Brasil.  

Este Glossário Conciso e Ilustrado de Termos Cársticos e Espeleológicos é o primeiro livro da Série 

Didática Estudos do Carste que é oferecido com os votos de que as informações sejam úteis ao leitor. 

 

Os autores 
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PRESENTATION 

 
  

Terminology is the basic tool for every scientific work. Without terminology, a researcher cannot 

work systematically and methodologically; they cannot communicate to their colleagues discoveries and have 

even less possibilities to circulate them in the world’s sphere. Terminology is a sort of vocabulary for a certain 

circle of people who do not master it, and cannot “tell” science.  

Karst is the object of a relatively young science named Karstology, which is interdisciplinary and 

multidisciplinary per excellence. Therefore, the terminology is even more important for karstologists and 

more extensive and difficult to master because it contains terms of other sciences that take part in the research 

on karst, its forms and processes. When reading older texts, we notice that very different words were once 

used to describe karst forms and phenomena, which are no more found in any modern terminology. As 

examples, we cite the Chinese expression “stone flower”, for speleothem, and the German equivalents to 

“round deepening” or “kettle valley” for polje. 

The karstological terms crystallized not in tens but in a few hundred years and the first terminologies 

appeared in German, French, English, and other languages during the 20th century. Nowadays, karst 

terminology is developing in two directions: in the so-called “international” terminology and in “national” 

terminologies. The first one is in English and contains mostly English expressions, which are used all round 

the world. It is a trend in nations having important part of karst terrains or exploring karst intensively to 

have the terminology in their own language. These terminologies contain scientific terms in their own national 

language and original “international” terms written in English or adapted to their language and alphabet 

as well as the translation of the terms. Japanese or Russian terminologies are examples of this. Slovenes, 

Croatians and Serbs - these are nations on Dinaric Karst, which is classical karst terrain, also where the 

term karst came from - got their karst terminologies in 1972 and 1973. One of the last and maybe the 

most extensive ones was the Karstological and Speleological Terminology written by the well-known late 

Czech karstologist Vladimir Panoš. The main body is in the Czech language but the terms are in six other 

languages: English, French, Italian, German, Russian, and Spanish, but not in Portuguese. Maybe Por-

tuguese-speaking countries are just not yet identified as karst countries but they have extensive karst terrains. 

But not just terrains. In Brazil, for example, there are cave systems of world importance. There are well 

organized speleological activities, there are institutions with karst research and the university study of karst 

involves some well-known professors, specialists in karst research. In Brazil, especially in the last years 

many books related to karst were published in Portuguese. 

To the best of my knowledge, there is only one terminology written in Portuguese, published in 

Portugal. Surely, this is not enough for the whole Portuguese speaking world and especially not for Brazil. 

It is not just a question of the number of printed copies, of price and of distance. It is also a question of 

point of view upon the karst, its characteristics, its specialities and its genesis. Brazilian karst has some 

particularities and its research and study have some particular ways and it is to understand itself that it 

needs its own tool of Karstology and speleology.  
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And one of the basic and the most needed tools is terminology. Terminology is never finished: new 

terms develop, some old ones become disused, terms from other sciences, important for Karstology, are intro-

duced, more and more local terms are found during the field work...  

So I am very glad to be able to say that this glossary is a step forward not only from the view of 

terminology; it surely is a step forward in karst research in the broader sense of the expression. Moreover, it 

is good to state that Karstology is not so old in Brazil, but it is developing fast, developing in big steps if not 

in jumps. And this glossary is showing this. 

 

 

Akad. Prof. Dr. Andrej Kranjc 

Vice-President of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

A terminologia é a ferramenta básica de todo trabalho científico. Sem a terminologia um pesquisador 

não pode trabalhar de forma sistemática e metodológica; não pode comunicar suas descobertas aos seus 

colegas e tem menos possibilidades ainda de fazê-las circular na esfera mundial. A terminologia é uma 

espécie de vocabulário para um determinado círculo, para aquele que não a domina, e não sabe “falar” de 

modo científico.  

O carste é o objeto de uma ciência relativamente jovem conhecida como Carstologia que é interdisci-

plinar e multidisciplinar por excelência. Sendo assim, a terminologia é mais importante ainda para os 

carstólogos, por ser mais extensa e mais difícil de dominar, visto que contém termos de outras ciências que 

participam das pesquisas do carste, das suas formas e dos seus processos. Ao ler textos mais antigos, nos 

deparamos com palavras muito diferentes, então usadas para descrever formas e fenômenos cársticos, mas 

que atualmente não são mais encontradas em qualquer terminologia moderna. Como exemplo, podemos 

citar o termo chinês “flor de pedra”, usado para designar os espeleotemas, ou os termos em alemão para 

“round deepening” ou “kettle valley” para designar os poljes. 

Os termos carstológicos não foram cristalizados em dezenas, mas, sim, em algumas centenas de anos 

e as primeiras terminologias apareceram em alemão, francês, inglês e em outros idiomas ao longo do século 

XX. Hoje, a terminologia cárstica se desenvolve em duas direções: nas chamadas terminologia internacional 

e nas terminologias “nacionais”. A primeira é em língua inglesa e contém expressões que, em sua maioria, 

são nessa língua e são utilizadas em todo o mundo. Uma tendência dos países que possuem importantes 

terrenos cársticos ou dos que têm pesquisado o carste intensamente é terem uma terminologia em sua própria 

língua. Essas terminologias contêm termos científicos na própria língua pátria, bem como termos originais 

“internacionais” escritos em inglês ou traduzidos para a língua local e adaptados ao alfabeto nacional. As 

terminologias em japonês ou russo bem exemplificam tal fato. A Eslovênia, a Croácia e a Sérvia são nações 

que se desenvolveram no Carste Clássico e no Carste Dinárico – locais onde o termo carste surgiu – tiveram 

suas terminologias cársticas publicadas em 1972 e 1973. Um dos mais recentes glossários, talvez o maior, 

foi escrito pelo conhecido carstólogo tcheco, Vladimir Panoš. O corpo principal está em língua tcheca, mas 

os termos são traduzidos para outros seis idiomas: inglês, francês, italiano, alemão, russo e espanhol, mas 

não para o português. Talvez porque países de língua portuguesa ainda não sejam identificados como países 

cársticos, mas muitos apresentam extensos terrenos com essa paisagem. Mas não apenas com a paisagem. 

No Brasil, por exemplo, existem sistemas de cavernas de importância mundial. Há atividades espeleológicas 

bem organizadas, instituições de pesquisas sobre o carste e seu estudo em universidades reúnem alguns 

professores bastante conhecidos, que são especialistas em pesquisa carstológica. No Brasil, especialmente nos 

últimos anos, têm sido publicados livros relacionados ao carste, em língua portuguesa. 

Até onde é do meu conhecimento, existe apenas um glossário carstológico em português, publicado 

em Portugal. Certamente isso não é suficiente para todos os países que adotam essa língua e, principalmente, 

não basta para o Brasil. E isso não é apenas uma questão de número de cópias impressas, preço e distância. 
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É também uma questão relacionada com a percepção do carste, de suas características, suas especialidades 

e de sua gênese. O carste brasileiro apresenta algumas particularidades, e as formas de pesquisa e estudo 

locais necessitam de ferramentas carstológicas e espeleológicas próprias. E entre os princípios básicos e as 

ferramentas mais necessárias para isso está a terminologia. Um glossário nunca está acabado: novos termos 

são desenvolvidos, alguns dos antigos caem em desuso, termos de outras ciências e que são importantes para 

a Carstologia são introduzidos e mais e mais termos locais são encontrados nos trabalhos de campo...  

Assim sendo, fico muito feliz em poder dizer que este glossário é um passo à frente, não somente do 

ponto de vista terminológico, mas um passo à frente também para as pesquisas sobre o carste no sentido 

mais amplo da expressão. Além disso, é bom afirmar que a Carstologia no Brasil não é tão antiga, mas 

que está se desenvolvendo rapidamente; se desenvolvendo a passos largos, se não aos saltos. E este glossário 

confirma isso. 

 

 

Acad. Prof. Dr. Andrej Kranjc 

Vice-Presidente da Academia Eslovena de Ciências e Artes 
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Abalo: Vibração do solo devido a um sismo (terremoto) ou explosão. 

 
Abatimento: processo de queda de ma-

terial rochoso no carste, em especial das 

paredes e dos tetos das cavernas, bem 

como das paredes de torres e maciços.  

 

 

 

Abrigo sob rocha ou abrigo rochoso: cavidades de me-

nor tamanho, pouco profundas e abertas em vertentes ro-

chosas mais íngremes. Normalmente são mais largos e al-

tos do que profundos.  

Acamamento: termo utilizado para designar o plano de separação de camadas contíguas 

em rochas sedimentares, também conhecido como estratificação.  

 

Acidental: organismo que não é adaptado ou especializado para viver nas cavernas, mas 

que foi encontrado ou levado para o subterrâneo “por acidente”. 

Acúmulo de blocos abatidos em um salão de uma caverna 
em Minas Gerais (Foto: L.E.P. Travassos) 

Modelo conceitual de uma dolina de abatimento 
de acordo com Jennings (1985) 

Exemplo de abrigos sob rocha de várias dimensões, entretanto, pouco profundos. (1) Abrigo sob rocha na base de um 
afloramento em Sete Lagoas, Minas Gerais; (2) Pequeno abrigo sob rocha na região de Cordisburgo, Minas Gerais; 
(3) Abrigo denominado Lapa do Rosilho, em Monjolos, Minas Gerais (Foto 1: M.B. Timo; Fotos 2-3: L.E.P. 
Travassos) 

1           2     3 
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Ácido carbônico: é um ácido (H2CO3) que se forma, em solução, quando o dióxido de 

carbono é dissolvido em água, conforme a reação H2O+CO2 ↔ H2CO3. Essa reação quí-

mica é típica dos solos das áreas cársticas, contribuindo para tornar as águas quimicamente 

mais agressivas para as rochas carbonáticas. Tal reação é dominante nos processos de cars-

tificação, incluindo a espeleogênese ou a formação das cavernas. A reação da dissolução 

da rocha é reversível e pode ser representada simplificadamente como na fórmula química 

a seguir:  CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca(HCO3)2. 

 

Ácido fúlvico: combinação de substâncias orgânicas que permanecem em solução após 
acidificação de uma camada do solo. 
 
Ácido húmico: fração do húmus do solo. 
 

Aerossol: 1) Partículas sólidas finas ou gotículas em suspensão no ar; 2) Suspensão de 

partículas sólidas ou, mais frequentemente, líquidas, em um meio gasoso. 

 

Afloramento: 1) Exposição diretamente observável da parte su-

perior de uma rocha, próxima à superfície do solo; 2) Toda e qual-

quer exposição de rochas na superfície da terra, que pode ser na-

tural ou artificial; 3) Qualquer exposição de rochas na superfície 

da Terra.  

Agressividade: medida da capacidade relativa da água de dissolver a rocha ou o potencial 

de um fluido em ser corrosivo para determinado material. 

 

Água agressiva: água não saturada em relação ao mineral com o qual está em contato. Em 

áreas cársticas tradicionais, a água agressiva não é saturada em calcita (ou outro mineral 

constituinte, como o dolomito) e, assim, é capaz de dissolver a rocha.  

 

Água alcalina: água que apresenta pH superior a 7. 

 

Exemplos de afloramentos de dois tipos de rochas distintas. Em (1) tem-se um afloramento carbonático em meio à Mata 
Seca. Em (2) observa-se um afloramento de quartzito com vegetação rupestre (Fotos: L.E.P. Travassos) 

2 

1 
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Água alóctone: água proveniente de terrenos não cársticos e que geralmente é mais agres-

siva em termos da sua habilidade para dissolver o calcário. 

 

Água artesiana: água confinada sob pressão hidrostática, que se localiza em um aquífero 

confinado. 

 

Água cárstica: água que contém quantidades significativas de substâncias dissolvidas, em 

especial, sais de cálcio e magnésio. 

 

Água dura: 1) Água que apresenta dureza superior a 200 ppm de CaCO3; 2) É a proprie-

dade relacionada com a concentração de íons de determinados minerais dissolvidos nesta 

substância. A dureza da água é predominantemente causada pela presença de sais de Cál-

cio e Magnésio, de modo que os principais íons levados em consideração na medição são 

os de Cálcio (Ca2+) e Magnésio (Mg2+). 

 

Água fóssil: água existente em um aquífero e que teve origem em uma época geológica 
com condições climáticas e morfológicas muito diferentes das atuais. 
 

Água freática: água localizada na zona freática onde as cavidades naturais subterrâneas 

estão totalmente alagadas. 

 

Água livre: água que circula livremente na superfície ou pelo subterrâneo por gravidade. 

 

Água mole: água doce que apresenta baixas concentrações de sais alcalinos terrosos (Ca, 
Mg), ou seja, apresenta poucas dezenas de miligramas por litro - mg/l. 
 

Água saturada: água considerada em equilíbrio químico com o meio rochoso envolvente. 

É, portanto, não agressiva. 

 

Água subterrânea: 1) Água armazenada 

abaixo da superfície, circulante ou não, pre-

sente nos poros ou fissuras das rochas da 

zona saturada; 2) Suprimento de água sob a 

superfície da terra, em um aquífero ou no 

solo, que forma um reservatório natural; 3) 

É aquela que se infiltra nas rochas e solos flu-

indo até o nível hidrostático; 4) Água do sub-

solo que ocupa a zona saturada; 5) Parte da 
Modelo conceitual simplificado de um aquífero com 

suas zonas saturada e não saturada de água em uma 

dada região (Adaptado de Winter et al., 1998) 
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precipitação total contida no solo e nos estratos inferiores e que está livre para se movi-

mentar pela influência da gravidade; 6) Água do subsolo, que se encontra em uma zona de 

saturação situada acima da superfície freática. 

 

Água vadosa: água localizada na zona vadosa, ou seja, na zona não saturada entre a super-

fície e o nível freático.  

 

Altitude: distância vertical de um ponto da superfície da Terra em relação ao nível zero, o 

nível dos oceanos. No estudo descritivo de um relevo de uma região, a altitude de diversos 

pontos tem que ser considerada. É ela que registra nos mapas e fornece noções a respeito 

do tipo de topografia existente, isto é, montanhas, planaltos, planícies e depressões. É pre-

ciso não confundir altitude - que se refere à cota absoluta, com altura - que se refere à cota 

relativa. 

 

Altura: distância vertical que pode ser dada em referência a qualquer outro lugar, isto é, a 

outro ponto. O mesmo que cota relativa, isto é, a altitude dada em referência a outro plano 

que não é o nível dos oceanos.  

 

Alvéolo: pequenas cavidades causadas pela erosão 

e com forma similar a favos de mel. 

 

 

 

 

 

 

Alóctone: nome dado a um material que se originou fora do local onde foi depositado. 

 

Aluvial: 1) Algo pertencente ou depositado por um curso d’água ou escoamento superfi-

cial; 2) O termo também se aplica ao material que reveste o chão de uma caverna, bem 

como a depósitos na boca de uma nascente.  

 

Aluvião ou Alúvio: sedimentos, geralmente caracterizados por materiais finos, que são 

depositados no solo por uma correnteza. 

 

Ambiente de alta energia: ambiente aquático caracterizado por uma turbulência que não 

permite que partículas finas assentem e, portanto, sejam acumuladas. 

Detalhe dos alvéolos em um afloramento de are-
nito, no Paraná. A escala na foto possui 10 cm 
(Foto: L.E.P. Travassos) 
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Ambiente de baixa energia: ambiente aquático caracterizado por águas tranquilas que 

propiciam a deposição de partículas finas. 

 

Anastomose: desenvolvimento de uma rede de 

canais ramificados, intersecções e reencontros 

em um sistema bidimensional. Nas cavernas, os 

condutos ou rede de condutos anastomosados 

foram formados pela dissolução lenta e pelo 

fluxo freático direcionado ao longo das fraturas 

existentes na rocha. A maior parte dessas redes 

anastomosadas é abandonada quando um canal 

oferece condições preferenciais de fluxo com seu 

alargamento em detrimento dos outros. Tais 

abandonos são comuns somente quando ocor-

rem abatimentos das paredes ou tetos das caver-

nas. 

 

Amplitude térmica: oscilação ou diferença entre as temperaturas máximas e mínimas no 

decorrer de um intervalo de tempo. 

 

Anidrido: composto químico resultante da desidratação de um ácido. 

 

Anticlinal: 1) Uma dobra convexa para cima em relação à superfície; 2) Em geologia es-

trutural, um anticlinal é uma dobra convexa na direção dos estratos mais recentes. 

 

Antrópico: termo relativo a toda ação praticada pelo ser humano. 

Padrão de uma caverna anastomosada 
(Fonte: Audra; Palmer, 2011) 

Modelo conceitual de um relevo dobrado, mostrando   Detalhe de um anticlinal em afloramento no  
(1) dois anticlinais e (2) um sinclinal                      Egito. O pontilhado auxilia a destacar a forma                                    
                                                                                  na imagem (Foto: L.E.P. Travassos) 
 (Adaptado de Gilli, 2015). 

1 
1 

2 
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Aquiclude: 1) Corpo rochoso, relativamente impermeável, que tem a capacidade de ab-

sorver água lentamente, agindo como uma fronteira para um aquífero. Exerce papel secun-

dário em relação à circulação das águas subterrâneas; 2) Unidade geológica que pode conter 

água e até mesmo absorvê-la lentamente apresentando, contudo, uma permeabilidade tão 

reduzida, que não permite que haja um fluxo significativo. 

 

Aquífero: 1) Uma formação, 

grupo de formações ou parte de 

uma formação que contém sufici-

ente material permeável saturado 

para fornecer quantidades signifi-

cativas de água para extração por 

meio de poços; 2) Reservatório de 

água subterrânea; 3) Rocha per-

meável completamente saturada e 

capaz de fornecer água para poços 

e fontes. Historicamente, o termo 

tem sido aplicado a camadas que 

favorecem o desenvolvimento ini-

cial de cavernas, similar a alguns 

horizontes de incisão; 4) Formação geológica, conjunto de formações ou parte de uma 

formação permeável que contém e pode fornecer água em quantidades aproveitáveis do 

ponto de vista econômico. 

 

Aquífero cárstico: tipo de aquífero 

onde o fluxo de água é captado ou 

pode ser visto por meio de uma ou 

mais das seguintes estruturas: jun-

tas, falhas, plano de acamamentos e 

cavernas ou qualquer uma dessas 

estruturas que foram alargadas pela 

dissolução. Para ocorrer, a rocha 

significativamente solúvel (geral-

mente calcário ou dolomito) é ata-

cada por processos mecânicos e 

químicos que favorecem a dissolu-

ção do carbonato da rocha pela água, originando as cavernas de dissolução. Essas podem 

evoluir em condutos que proporcionam elevada circulação de água, mas fraca capacidade 

Modelo conceitual simplificado de um aquífero cárstico 
(Adaptado de Birk, 2012) 

Os caminhos da água subterrânea variam muito em comprimento, 
profundidade e tempo de transmissão dos pontos de recarga para os 

pontos de descarga (Adaptado de Winter et al., 1998) 
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de filtragem. São, portanto, extremamente vulneráveis à contaminação. Este tipo de aquí-

fero possui água de dureza elevada devido aos teores de cálcio e magnésio. Nas rochas 

carstificadas, frequentemente a área vadosa funciona como um importante reservatório, 

que sustenta o escoamento de base dos cursos de água subterrâneos acima do lençol freá-

tico. A expansão e a contração da área de saturação subjacente são usualmente muito mai-

ores que nas outras litologias, devido aos mecanismos de recarga e descarga, que são mais 

eficientes dependendo da largura dos condutos. 

 

Aquífero confinado: aquífero situado entre duas camadas impermeáveis e que apresenta 

água contida sob uma pressão maior do que a pressão atmosférica. 

 

Aquífero fraturado ou fissural: formado por rochas ígneas, metamórficas ou cristalinas, 

duras e maciças, onde a circulação da água se faz nas fraturas, fendas e falhas, abertas devido 

ao movimento tectônico. A capacidade dessas rochas de acumularem água está relacionada 

à quantidade de fraturas, suas aberturas e intercomunicação, permitindo a infiltração e fluxo 

da água.  

 

Aquífero freático: também chamado de aquífero livre, é normalmente mais próximo à 

superfície, não sendo limitado acima por uma formação impermeável. 

 

Aquífero livre: aquífero em que a água se encontra com a atmosfera diretamente ou por 

meio de aberturas das formações geológicas. 

 

Aquífero poroso ou sedimentar: é aquele formado por rochas sedimentares consolidadas, 

sedimentos inconsolidados ou solos arenosos, onde a circulação da água se faz nos poros 

formados entre os grãos de areia, silte e argila de granulação variada. Uma particularidade 

desse tipo de aquífero é sua porosidade quase sempre homogeneamente distribuída, per-

mitindo que a água flua para qualquer direção, em função tão somente dos diferenciais de 

pressão hidrostática ali existente. Essa propriedade é conhecida como isotropia. 

 

Aquífero semiconfinado: 1) Tipo de aquífero que é limitado acima e abaixo por forma-

ções semipermeáveis (aquitardo), por meio do qual ocorre a lenta circulação vertical da água, 

permitindo sua recarga; 2) Aquífero que apresenta partes de sua camada sobreposta por 

outra camada, de permeabilidade muito baixa ou até mesmo impermeável. 
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Aquífero suspenso: 1) Em geral, é 
um aquífero de dimensões reduzidas 
e de regime intermitente. É limitado, 
na parte inferior, por uma camada 
impermeável e que se encontra entre 
o nível freático e a superfície topo-
gráfica; 2) É um tipo de aquífero que 
resulta do aprisionamento da água da 
zona de aeração por camadas perifé-
ricas, que são impermeáveis. 
 

 

 

Aquifugo: 1) Unidade geológica impermeável e, por isso, não é capaz de absorver nem 

transmitir água; 2) Rocha incapaz de absorver, armazenar e transmitir água subterrânea por 

meio de poços. Coloquialmente, é uma rocha impermeável. 

 

Aquitardo: 1) Rochas que retardam, mas não inibem totalmente o movimento da água 
para dentro ou fora do aquífero; 2) Unidade geológica que apresenta baixa permeabilidade 
e que, portanto, retarda - mas não impede - o movimento da água. 
 
 

Aragonita: forma relativamente rara de 

carbonato de cálcio (CaCO3) que é qui-

micamente idêntica à forma mais co-

mum, a calcita. Entretanto, apresenta 

ortorrômbicos. É relativamente abun-

dante em algumas cavernas, devido à 

presença de impurezas (notavelmente o 

estrôncio) que distorcem as treliças car-

bonáticas e favorecem o crescimento da 

aragonita. A forma mais comum obser-

vada nas cavernas é a de pequenos cris-

tais radiais que se desenvolvem em lo-

cais úmidos, onde as superfícies estão cobertas por uma fina camada de umidade, não por 

água corrente. 

 

Área de Influência da Caverna: área que compreende os elementos bióticos e abióticos, 

superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da integri-

dade física do ambiente cavernícola.  

Modelo conceitual simplificado de um aquífero suspenso 

(Adaptado de Winter et al., 1998) 

1) Cristal de calcita                  2) Cristal de aragonita 
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Área de recarga: área superfi-

cial onde a água é absorvida ou 

direcionada a um aquífero para, 

eventualmente, atingir sua zona 

de saturação.  

 

 

 
 
 

Área endêmica: 1) Área geográfica de ocorrência e transmissão de uma determinada do-
ença; 2) Área geográfica de ocorrência de determinada espécie. 
 
Armazenabilidade: capacidade em água de um aquífero, ou seja, volume de água que é 
capaz de receber ou ceder. 
 

Artefato: produto da manufatura an-
trópica. Exemplos de artefatos: as fer-
ramentas de pedra e de ossos, bem 
como as cerâmicas. Nas cavernas, tais 
artefatos são geralmente enterrados ou 
encobertos por sedimentos. 
 
 

 

Artrópode: artrópodes (Arthropoda, do grego arthros = articulado + podos = pés) são um filo 

de animais invertebrados que possuem exoesqueleto rígido e vários pares de apêndices ar-

ticulados, cujo número varia de acordo com a classe. Grupo mais comum de animais que 

habitam as cavernas, incluindo insetos, crustáceos, aranhas etc.  

 

Autóctone: nome dado a um material que se originou no local onde foi depositado. 

 

Azimute: ângulo em graus, medido no sentido horário da li-

nha do norte até a linha da direção requerida, o que permite 

que uma direção seja dada com qualquer precisão (possível) 

entre 0º e 360º. Esses ângulos são sempre escritos com três 

algarismos, de modo que 45º se torna 045º, e 6º se torna 006º, 

por exemplo. 

 

 

Artefatos cerâmicos encontrados em uma caverna de Pains, Mi-
nas Gerais (Fotos: L.E.P. Travassos) 

Modelo conceitual dos processos em um sistema hídrico 
(Adaptado de Winter et al., 1998) 

Adaptado de Tapson (2012) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exoesqueleto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologia)
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Bacia de drenagem: 1) Área limitada por uma linha 

divisória de águas, drenada por um curso d’água ou 

por um sistema interligado de cursos d’água até um 

ponto comum final; 2) Superfície limitada por divi-

sores que são drenados para um curso de água, como 

um rio e seus tributários, às vezes formando um lago; 

3) Área contribuinte, normalmente expressa em km². 

O mesmo que bacia de drenagem. 4) Área limitada por 

uma linha divisória de águas, drenada por um curso 

d’água ou por um sistema interligado de cursos 

d’água até um ponto comum final. Todas as bacias são compostas por nascentes, afluentes 

e um rio principal, que tem o seu fim ao desaguar em outro rio, lago ou no próprio mar. 

 

Bacia hidrogeológica: região geográfica cujas águas subterrâneas escoam somente para 

um ponto mais baixo, no limite de um sistema de drenagem. Pode não coincidir com a 

bacia hidrográfica. 

 

Bacia de dissolução ou kamenitza: tipo de lapiás (karren) que se desenvolve em estrutu-

ras horizontais (local onde possuem formas mais simétricas) ou sub-horizontais (normal-

mente com formas mais assimétricas). São depressões geralmente circulares, com fundo 

em rocha exposta ou coberta por materiais finos ou pouco espessos. Constituem locais de 

permanência, mais ou menos prolongados da água da chuva, cuja agressividade pode ser 

reforçada por ação orgânica.  

 

Bacia sedimentar: entidade geológica que se refere ao conjunto de rochas sedimentares. 

 

Backflooding: aumento temporário do ní-

vel de água em uma caverna ou em dolinas, 

devido a um aumento anormal da descarga 

em um conduto mais estreito. A água que é 

armazenada em passagens secundárias e em 

protocavernas à montante das zonas de 

constrição podem contribuir para o alarga-

mento de cavernas labirínticas. 

Exemplo dos processos em uma bacia de dre-
nagem (Adaptado de Winter et al., 1998) 

Esquema explicativo de um alagamento na superfície causado pelo processo de constrição de uma caverna. 1- Dolinas; 2- 

Dolinas alagadas por backflooding; 3- Constrição do conduto causado pelo abatimento do teto da caverna (Modificado de 

Veni et al., 2001) 
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Batifreático: termo que faz referência 

à água que se move com alguma veloci-

dade em passagens na zona freática. 

 
 

 
 

Bell holes: 1) Bolsões de dissolução que ocorrem nos tetos 

das cavernas e em espeleotemas. São tipicamente vazios ci-

líndricos de cerca de 20 a 30 centímetros em diâmetro e até 

1 metro de profundidade; 2) Bell holes can be described as 

cylindrical to conical, vertical voids in the ceilings of caves. 

Bell holes rarely appear as isolated features, but more com-

monly as groups that may cover an entire cave chamber cei-

ling 

 

Biorremediação: uso de microrganismos para processar e remover poluentes. 

 

Bicarbonato de cálcio: com fórmula química Ca(HC3)2, é o resultando da reação do car-

bonato de cálcio com a água e o dióxido de carbono. É um sal altamente solúvel na água. 

É sob a forma de bicarbonato que o cálcio e o magnésio são transportados pela água du-

rante o processo de carstificação. Considerado um sal instável, passa facilmente à forma de 

carbonato de cálcio (menos solúvel e, portanto, facilmente precipitável) devido à falta de 

água (evaporação) e, sobretudo, por falta de CO2 (agitação da água e fotossíntese de plantas 

aquáticas, por exemplo). 

 

Bioespeleologia: estudo científico da vida subterrânea e 

sua evolução. 

 

Exemplo de Bell Holes na József-hegyi Cave, Budapeste, Hungria (Foto: 
M.B.Timo) 

Esquema de uma caverna batifreática 
1- Sumidouros; 2- Ressurgência 

(Adaptado de Ford e Williams, 2007) 

 
Inseto cavernícola, Leptodirus hochenwartii (Foto: L.E.P.Travassos) 
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Bloco Diagrama: represen-

tação gráfica de uma parte da 

crosta terrestre, na qual se 

pode observar, ao mesmo 

tempo, a topografia e as ca-

madas geológicas. 

 

 

 

Bogaz (Bogás): termo também conhecido como corredores cársticos, valas cársticas ou 

passagens. Formados a partir de descontinuidades existentes nas rochas carstificadas, são 

as fissuras de dissolução de grandes dimensões, que podem atingir cerca de 50 metros de 

profundidade e até mesmo 1 (um) quilômetro de largura. São mais comuns em paisagens 

do carste tropical, como as florestas de pedra e os tsingy. Na língua turca, o termo significa 

“uma passagem” e foi adicionado à terminologia carstológica a partir dos estudos na região 

dos Bálcãs. 

 

Breakthrough (ruptura): momento no desenvolvimento inicial de um conduto, quando 

a dissolução alargou uma fratura ao ponto de permitir a passagem da água ao longo de toda 

a sua extensão, permanecendo consideravelmente subsaturada. 

 

Brecha: 1) É uma rocha clástica, formada de fra-

gmentos grandes e angulosos em meio a uma 

massa de cimentação composta por material mais 

fino. É possível que tenha origem ígnea, sedimen-

tar ou metamórfica. Uma brecha pode se formar 

in situ ou derivar de um breve transporte sedimen-

tar ou tectônico. Também existem brechas de co-

lapso que ocorrem quando camadas de rocha co-

lapsam devido à remoção de material altamente 

solúvel associado (processo mais característico 

nas formações evaporíticas). No caso das brechas 

de origem tectônica, é possível encontrar rochas 

que foram fraturadas em clastos ou reduzidas a partículas menores, como resultado do 

cisalhamento em correspondência de uma falha, durante a deformação frágil a uma pro-

fundidade não superior aos 10 a 15 quilômetros.  

Exemplo de uma brecha 

(Foto: Heinz Charles Kohler) 

Exemplo de um bloco diagrama  
(Elaboração: B.D. Rodrigues) 
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Cadastro espeleológico: arquivo de um país, estado ou grupo espeleológico que guarda 

informações sobre todas as cavidades naturais subterrâneas, bem como as cavidades artifi-

ciais subterrâneas conhecidas. 

 

Calagem do solo: atividade de distribuir calcário no solo, com objetivo de corrigir a acidez, 

na proporção indicada pela necessidade. 

 

Calcário: rocha sedimentar que contém, no mínimo, 50% de carbonato de cálcio. 

 

Calcário dolomítico: tipo de rocha calcária que contém quantidade significativa de dolo-

mita (10 a 45%), ainda que o mineral constituinte principal seja a calcita. 

 

Calcarenito: rocha composta por fragmentos de coral, conchas e areia derivada da 

desintegração de calcários mais antigos. 

 

Calcita: carbonato de cálcio (CaCO3). Mineral mais comum e estável encontrado no carste 

tradicional. 

 

Calcilutito: 1) Calcário constituído por lama calcária litificada; 2) é um tipo de calcário ar-

giloso consolidado que contém, predominantemente, partículas de calcita com granulome-

tria similar ao silte ou argila. 

 

Calcrete ou Caliche: 1) Depósito natural de nitratos e outros sais que se precipitaram na 

superfície do solo; 2) Depósito endurecido de carbonato de cálcio que foi precipitado na 

superfície do solo ou no solo de regiões semiáridas e áridas. São geralmente formados pela 

evaporação da água cabonatada que é levada à superfície por movimentos de capilaridade; 

3) Depósito superficial constituído de materiais que podem ter granulação de conglome-

rado ou areia, cimentados por carbonato de cálcio, resultante da sua concentração por eva-

poração em clima seco; 4) Solo desértico endurecido por 

causa da cristalização da calcita e outros minerais, em 

seus interstícios.  

 

Campo de lapiás (karren field): área cárstica nas quais 

as feições dominantes são os lapiás (karren). Ocorre em 

áreas de carste exposto e pode ser constituído por um 

único tipo de karren ou por vários tipos em função das 

condições morfológicas e dos processos cársticos predo-

minantes. 

Exemplo de um campo de lapiás em 
Monjolos, Minas Gerais  

(Foto: L.E.P. Travassos) 
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Canal: curso de água natural ou artificial, que contém água em movimento de maneira 

contínua ou periódica ou, então, que estabelece uma interconexão entre dois corpos de 

água. 

 

Cânion: denominação utilizada para designar vales profundos e encaixados, que adquirem 

características mais pronunciadas quando cortam sequências sedimentares, vulcânicas e 

vulcano-sedimentares, horizontalizadas. 

 

Capilaridade: movimento da água nos minúsculos espaços existentes entre os poros da 

rocha. 

 

Carste: tipo de paisagem ruiniforme de-

senvolvida em rochas mais solúveis, como 

os calcários e dolomitos. Possuem porosi-

dade secundária bem desenvolvida e as 

formas de relevo mais comuns são as de-

pressões fechadas (e.g.: dolinas, uvalas e 

poljes), sumidouros e nascentes. Atual-

mente, aceita-se o desenvolvimento desse 

tipo de paisagem em outros tipos de ro-

cha, embora o carste em carbonatos seja o 

mais estudado e conhecido. 
 

 
 

 

Carste tradicional: tipo de carste desenvolvido em rochas carbonáticas. 

 

Carste não tradicional: tipo de carste desenvolvido em rochas não carbonáticas. 

Exemplo de paisagem ruiniforme na Croácia 

(Foto: L.E.P. Travassos) 

Exemplo de paisagem ruiniforme em Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil (Foto: L.E.P. Travassos) 
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Carste Clássico: região composta 

por rochas carbonáticas, localizada 

entre a Eslovênia e a Itália. Recebe 

os nomes locais Kras ou Carso, mas 

devido aos estudos geomorfológi-

cos na região, foi popularizada 

como Karst na literatura internaci-

onal. 

 

 
Cárstico: o que diz respeito aos processos e formas cársticas. 

 

Carstificação: nome dado ao conjunto de processos comandados pela dissolução da ro-

cha, que leva à formação e desenvolvimento das paisagens cársticas. 

 

Carste Alpino: carste formado em regiões periglaciares, frias e que recebem precipitação 

na forma de neve, seja em altitudes elevadas, seja 

nas regiões polares, para cima ou para além do limite 

de extensão de florestas. Trata-se, como regra, de 

um tipo de carste exposto. Devido à grande capaci-

dade de retenção de dióxido de carbono das águas 

frias provenientes do degelo, sua evolução pode ser 

relativamente rápida. As depressões cársticas mais 

frequentes são as dolinas em funil. É comum a pre-

sença de campos de lapiás expressivos. 

 

Carste encoberto: 1) Situação em que o carste 

está totalmente enterrado ou encoberto por sedi-

mentos e/ou rochas mais recentes; 2) Paisagem 

cárstica coberta (total ou parcialmente) por forma-

ções sedimentares pouco espessas e posteriores às 

rochas carstificáveis. As formas superficiais podem 

reproduzir as formas subsuperficiais. Essas formas 

fazem parte da paisagem contemporânea, contras-

tando com o carste exposto, que não está coberto 

por solo ou outras formações. 

Exemplo de carste alpino na Alemanha  
(Foto: L.E.P. Travassos) 

Modelo conceitual de um carste encoberto 

1 2 

Mapas que identificam a região do Carste Clássico esloveno. Em (1) tem-se um mapa físico moderno com o nome “kras” 
em destaque e em (2) um mapa do século XVI com o nome “karst” em destaque 
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Carste eogênico: nome 

dado ao carste que normal-

mente apresenta rochas com 

alta porosidade primária e 

que ainda não foram sujeitas 

à cobertura profunda nem à 

deformação tectônica.  

 

Carste epigênico: termo 

geral que é dado ao carste 

formado pela circulação da 

água meteórica. 

 

 

Carste em dolinas: paisagem típica do carste tro-

pical. O exemplo mais conhecido é o dos planaltos 

cársticos da Jamaica (cockpit karst). Nesses planal-

tos tectonicamente elevados, dominam as depres-

sões fechadas profundas e de grandes dimensões, 

como as dolinas, que apresentam um padrão regu-

lar e apertado, frequentemente ligadas por peque-

nos colos. Estas depressões também podem ser la-

deadas por relevos cônicos residuais com vertentes 

declivosas. 

 

Carste em cone: tipo de paisagem co-

mum ao carste tropical úmido. É caracte-

rizado pelo predomínio de relevos côni-

cos isolados, que podem atingir algumas 

centenas de metros de diâmetro e altura. 

Os “cones” são separados por depres-

sões cársticas alongadas (em forma de va-

les) ou dolinas. É um tipo de carste muito 

frequente na China, conhecido como 

Fengcong (agrupamento de picos). Não são 

comuns cones isolados, mas, sim, seus 

agrupamentos, que são separados por de-

pressões fechadas ou dolinas profundas. 

Representação esquemática de um carste em dolinas 
ou em cockpit de acordo com Jennings (1985) 

Exemplo de fengcong em Guilin, China 
(Foto: L.E.P. Travassos) 

Modelo idealizado de um sistema cárstico plurigenético típico com fase epigené-
tica de cima para baixo (Adaptado de Audra e Palmer, 2011) 
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Carste em torres: 1) Na literatura específica, esse tipo 

de carste é conhecido como fenglin (floresta de picos) e 

a paisagem é marcada por colinas ou torres isoladas 

que surgem em meio a uma grande planície cárstica;  

2) Tipo de carste tropical que apresenta um estágio de 

desenvolvimento mais avançado em relação àquele do 

carste em cones. As torres possuem vertentes mais ver-

ticais e podem apresentar topo plano. Possuem altitu-

des que variam entre 30 e 300 metros. O desenvolvi-

mento das torres também pode ocorrer devido ao so-

erguimento do relevo e, por isso, é possível existir ca-

vernas fósseis no topo e cavernas ativas na base. As 

torres são separadas por áreas aluviais, cobertas por 

água ou floresta tropical, sendo frequentes as depres-

sões cársticas e as dolinas.  

 

Carste exposto: 1) Carste inicialmente coberto por solo residual (carste subcutâneo) e que 

foi exposto por erosão da sua cobertura. A partir da exposição, evolui como um carste nu, 

embora mostre superfícies mais arredondadas; 2) Sinônimo de carste exumado: paisagem 

cárstica que foi exposta por erosão de uma cobertura sedimentar. A maior parte das formas 

é anterior à cobertura sedimentar e pode corresponder a um modelado cárstico não atual. 

Ao voltarem a ser expostas, contudo, as formas continuam a evoluir por dissolução. 

 

Carste hipogênico: termo utilizado 

para designar o sistema cárstico for-

mado em profundidade pela ação de 

fluidos profundos e ascendentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de um carste epigênico e um casrte hipogê-
nico com suas respectivas cavernas (Modificado de 
Sendra et al., 2014) 

Exemplo de fenglin em Guilin, China 
(Foto: L.E.P. Travassos) 
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Carste litorâneo: tipo de carste de-
senvolvido na faixa das marés, por 
ação química e bioquímica, além da 
erosão biomecânica. 
 

 

 

Carste subjacente: 1) Paisagem cárstica visível em rochas não carbonáticas devido à pre-

sença de rochas carsificáveis sob a formação da superfície. Inclui, também, um tipo parti-

cular de carstificação de rochas altamente solúveis, como o gesso e o sal, que estão cobertas 

por rochas menos solúveis. As rochas solúveis são dissolvidas pela circulação da água sub-

terrânea e as formas resultantes refletem-se na superfície; 2) O mesmo que carste enco-

berto. 

 

Carste poligonal: 1) Região cárstica onde a superfície é 

completamente tomada por depressões fechadas muito 

próximas, que chegam a formar uma rede poligonal. Muito 

comum em regiões tropicais úmidas, mas existem exemplos 

em regiões temperadas, embora em menor escala; 2) Um 

tipo de carste onde as dolinas são separadas por divisores 

de água salientes; 

3) Carste tropi-

cal caracterizado pela existência de conjuntos de 

dolinas muito próximas, que se intersectam for-

mando um conjunto de cristas divisórias que 

compartimentam a paisagem de modo poligonal. 

  

Carste singenético:  

1) Relevo cárstico contemporâneo do processo 

de formação e litificação dos carbonatos; 2) Tipo 

de carste que apresenta feições que se desenvol-

vem em rochas carbonáticas jovens e porosas, na medida em que são submetidos à litifica-

ção. 

 

Carste submerso: carste que foi submerso pela elevação do nível do mar ou abatimento 

tectônico. 

As duas imagens exemplificam as feições do carte 
poligonal (Adaptado de Ford e Williams, 2007) 

Carste litorâneo ou costeiro, Caio Coco, Cuba 
(Foto: Iara Rodrigues) 
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Carste telogenético: tipo de carste cujas feições desenvolvem-se em calcários densos e 

bem compactos. Esse tipo de rocha geralmente apresenta muito baixa porosidade primária, 

mas exibe significativa porosidade por fraturas. 

 

Carta topográfica: representa-

ção plana (duas dimensões) or-

togonal (a posição de qualquer 

ponto pode ser definida por co-

ordenadas cartesianas) e em es-

cala (grau de redução homogê-

neo) de uma porção da superfí-

cie terrestre, elaborada medi-

ante levantamento original (res-

tituição aerofotogramétrica e le-

vantamento de campo) ou com-

pilação cartográfica (redução de 

cartas pré-existentes em escalas 

maiores), que inclui informa-

ções planimétricas e altimétricas 

dos aspectos geográficos naturais (relevo, hidrografia e vegetação) e antrópicos (redes viá-

rias e de comunicações, núcleos de população, moradias, usos do solo e toponímias). 

 

Cavalgamento: nome dado a uma fratura de cisalhamento, na qual o movimento ocorre 

de acordo com a inclinação, mas de forma que o bloco se mova para cima em relação ao 

outro. 

 

Caverna: em termos legais, cavidade natural subterrânea. 1) Aberturas ou reentrâncias na ro-

cha, capazes de permitir a entrada do ser humano; 2) Do ponto de vista geológico, reen-

trâncias na rocha provocadas pela dissolução. 

 

Caverna ativa: caverna que contém um curso d’água ativo em seu interior. 

 

Caverna epigênica: caverna formada pela água que adquire a sua capacidade de dissolução 

diretamente das condições da superfície. 

 

Caverna hipogênica: caverna formada em profundidade, em relação à superfície, pela 

água em ascensão, que se origina abaixo do nível de base hídrico. 

 

Parte da Carta Topográfica de Pedro Leopoldo (SE-23-Z-C-V-2) 
com destaque à região do carste de Matozinhos, Minas Gerais  

(IBGE, 1976) 
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Caverna labiríntica: tipo de ca-

verna que possui uma rede es-

sencialmente horizontalizada de 

condutos e passagens que se co-

municam. Existem basicamente 

três padrões básicos: anastomo-

sado, rede e espongiforme. 

 
 
Caverna primária: cavernas tipicamente formadas junto com a rocha. Quando a rocha é 
formada, o espaço da caverna permanece vazio. As cavernas primárias típicas, e mais co-
nhecidas, são os tubos de lava.  
 

Caverna seca: caverna que não apresenta um curso d’água ativo em seu interior. Não é 

necessariamente uma caverna inativa ou “morta”; apenas não apresenta água, seja por fa-

tores climáticos ou geológicos. 

 

Caverna secundária: caverna mais conhecida, que foi criada após a formação da rocha 

que a hospeda.  

 

Caverna singenética: caverna contemporânea à formação da rocha, ou seja, uma caverna 

primária. 

 

Caverna vadosa: caverna que apresenta um curso d’água ativo em seu interior.  

 

Cenote: tipo de dolina de abatimento ou colapso caracte-

rístico da Península de Yucatán, México. É uma dolina de 

paredes verticais, que liga a superfície a uma caverna ala-

gada. 

 

Circulação difusa: 1) Processo de infiltração de um fluido 

em um aquífero e que permite a recarga de quantidades 

uniformes de água por unidade de área do aquífero. Tam-

bém chamada de recarga difusa; 2) É a quantidade de água 

direcionada para o subterrâneo em função da percolação 

vertical da precipitação por meio da zona não saturada. 

Descontam-se no processo, as perdas para o solo e para a 

evapotranspiração. 

 

Padrões de cavernas labirínticas 
(Adaptado de Audra e Palmer, 2011) 

Cenote Ik Kil, México 
(Foto: Dr. Carlos Evia Cervantes) 
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Clasto: fragmento de rocha formado por processos intempéricos e erosivos. Podem ser 

transportados e posteriormente depositados, dando origem a uma rocha sedimentar con-

solidada. 

 

Coluna: tipo de espeleotema 

que se forma em função da 

união de uma estalactite a uma 

estalagmite. É possível que 

cortinas também se unam a 

uma estalagmite, formando as 

colunas, ou que estalactites ou 

estalagmites cresçam de forma 

acelerada e encontrem o chão 

ou o teto das cavernas. 

 

Concreção: 1) Deposição localizada de matéria mineral que deixa uma solução na forma 

de sedimentos ou tufa, usualmente como nódulos e de forma irregular; 2) Na pedologia, 

corpo cimentado que pode ser removido intacto do solo; 3) Nome genérico dado aos es-

peleotemas dentro ou fora das cavernas. 

 

Condição aeróbica ou aeróbia: condição com oxigênio livre (O2) disponível. 

 

Condutividade hidráulica: habilidade de um aquífero em conduzir água. 

 

Conduto: 1) Nome dado 

aos vazios subterrâneos 

que são gradativamente 

alargados pela dissolução; 

2) Vazios de dissolução 

relativamente grandes, 

que incluem fissuras alar-

gadas e túneis tubulares.  

Em alguns casos, o uso 

do termo é restrito a va-

zios que são preenchidos por água. Condutos podem incluir vazios maiores que 10 mm em 

diâmetro, mas existem classificações que incluem um limite de 100 milímetros a 10 metros.  

1) Exemplo de uma coluna formada pelo crescimento acelerado de uma 
estalagmite e sua união com o teto da caverna. 2) Exemplo de uma co-

luna formada pelo encontro de uma cortina com uma  
estalagmite (Fotos: L.E.P. Travassos) 

1 2 

3 

Diferentes morfologias de condutos em cavernas distintas de Minas Gerais  
(Fotos: M.B. Timo) 
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Coraloide: qualquer variedade de depósitos de cal-

cita microcristalinos ou botrioidais, que se distin-

guem por apresentar superfícies externas curvas. 

Também podem receber o nome de pipoca. 

 

 

 

Corrosão: 1) Na terminologia carstológica e espeleológica tradicional, significa a dissolução 

da rocha carbonática. A partir da rocha, a água 

transforma o carbonato de cálcio (CaCO3) em 

bicarbonato de cálcio Ca(HCO3)2 que é solúvel 

em água e facilmente transportado. A água rica 

em CO2 é mais agressiva e pode dissolver o car-

bonato de cálcio. O enriquecimento da água 

ocorre principalmente quando ela absorve parte 

do CO2 da atmosfera e grande parte do CO2 ao 

percolar pelo solo; 2) Processo de erosão quí-

mica ou físico-química que conduz à dissolução 

das rochas por ação da água. No caso da corro-

são no carste, a água carregada de ácido carbô-

nico promove a dissolução das rochas carbonáti-

cas pela transformação dos carbonatos a bicarbo-

natos.  

 

Condutos em dois tipos de rochas diferentes. À esquerda temos um conduto em quartzito e à direita, condutos em calcário 
(Foto: L.E.P. Travassos) 

Exemplo de coraloides na cavidade (Cav07), região do Córrego do Ca-
valo, Piumhi, Minas Gerais (Foto: Juliana Barbosa Timo) 

Superfície carbonática corroída pela ação de um goteja-
mento com altas concentrações de CO2, Eslovênia 

(Foto: LE.P. Travassos) 
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Corrosão por condensação: tipo de intempe-

rismo químico que ocorre quando uma reação quí-

mica acontece entre a água condensada e a rocha 

ou um espeleotema no interior de uma caverna. 

 

 

 

 

Cortinas: são espeleotemas formados 

pela passagem da água rica em carbonato 

pelo teto inclinado ou pela parede de 

uma caverna. Gradualmente, formam-se 

depósitos químicos, portanto, uma após 

a outra, na forma de lâminas finas. Antes 

de uma gota de água precipitar pela força 

da gravidade, passa a escoar obliqua-

mente e permite a precipitação de filetes 

sucessivos de carbonato de cálcio. 

 

 
 

 

Couve-flor: são concreções que, como o próprio nome sugere, lembram as couves-flores. 

Apresentam pequenas dimensões e geralmente desenvolvem-se em grupo, como resultado 

da precipitação da água condensada nas paredes, tetos ou em outros espeleotemas nas ca-

vernas. Também recebem o nome genérico de coraloides ou pipocas. 

 

Condição anaeróbica ou condição anóxica: com ausência de oxigênio livre (O2).  

Exemplo de estalactites corroídas por condensação em uma gruta em Laranjeiras, Sergipe. A evidência do processo são as 
formas mais arredondadas de um tipo de espeleotema que deveria ser mais pontiagudo (Foto: Heleno dos Santos Macedo) 

Detalhe de cortinas em uma caverna 
(Foto: L.E.P. Travassos) 

Detalhe de cortinas na Caverna de Postojna (Fotos: M.B.Timo) 
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Contato: superfície que li-

mita duas unidades geológi-

cas como, por exemplo, o 

limite entre um tipo de ro-

cha e outro.  

 

Contraforte: termo descri-

tivo utilizado para indicar as 

porções laterais de uma ca-

deia de montanhas, que se 

apresentam quase sempre 

em posição perpendicular 

ou pelo menos oblíqua, 

com relação ao alinha-

mento geral. 

 

Criocarste: superfície com depressões fechadas, normalmente pequenas e rasas, que foram 

formadas por congelamento e descongelamento do permafrost ou gelo sobrejacente à rocha, 

incluindo ou não o calcário. O termo cryokarst (= criptocarste) é mais comum na Europa, 

enquanto o termo thermokarst (= termocarste) é utilizado nos Estados Unidos.  

 

Criptocarste: termo utilizado para descrever: 1) O resultado da remoção da rocha em sub-

superfície, resultando na perda de calcário e lenta (porém, não evidente) subsidência da 

superfície; 2) Efeitos iniciais da dissolução intergranular da rocha, quando praticamente não 

há movimento da água entre as micro cavidades; 3) O carste que se desenvolve em gesso e 

que está sob um manto de argila residual; e 4) Vazios no calcário, que estão preenchidos 

com terra rossa ou outro material residual. Visto que o termo possui pelo menos quatro 

significados distintos, recomenda-se que deixe de ser utilizado.  

 

Cúpula: tipo de feição en-

contrada no teto das cavernas. 

Apresenta aspecto de circular 

a elíptico e, em geral, com di-

âmetro maior que 1,5 metros. 

 

 

 
Exemplo de cúpulas no teto de um conduto em uma caverna 

(Foto: L.E.P. Travassos) 

Exemplo de contatos geológicos. Em (1) observa-se diques de origem magmática 

em meio a uma rocha sedimentar. Em (2) o contato existe entre o quartzito e o 

carbonato. O contato nesse caso também é bem claro em função da vegetação dife-

renciada (Fotos: L.E.P. Travassos) 

1 2 

rocha carbonática 

quartzito 

diques  
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Curso de água efluente: curso d’água que recebe descarga das águas subterrâneas. 

 

Curso de água influente: curso d’água que promove o abastecimento de um aquífero. 

 

 
Exemplos de rios efluente e influente (Adaptado de Winter et al., 1998) 

 

Curso d’água efêmero: curso d’água que só escoa esporadicamente estando, por isso, 

quase sempre seco. Flui apenas como resposta direta à precipitação. 

 

Curso d’água intermitente: curso d’água que só escoa durante um período do ano, se-

cando no outro.  

 

Curso d’água perene: curso d’água que escoa durante todo ano. 

 

Dentes-de-cão: Tipo de cristais de calcita com pontas 

agudas que normalmente são encontrados em represas 

de travertino ou na superfície das cavernas. São forma-

dos pela precipitação da calcita na água supersaturada. 

Não são limitados ao ambiente das cavernas pois po-

dem crescer em vazios da rocha que um dia foram pre-

enchidas por água saturada e incluem veios, fraturas e 

geodos. 

    

 

 

Depressão: 1) Qualquer concavidade em uma superfície; 2) Forma topográfica deprimida 

em relação ao relevo do entorno. 

 

Depressão fechada: 1) Termo geral para designar qualquer concavidade em uma superfí-

cie e que apresenta drenagem interna; 2) Em carstologia, o termo é usado para designar 

uma feição côncava, de origem cárstica, de pequena ou grande escala, cujo fundo se situa 

topograficamente mais baixo que o rebordo.  

 

Variedade de cristais dente-de-cão em um 
pequeno nicho no interior de uma caverna 
(Foto: L.E. P. Travassos) 

3 cm 
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Depressão cárstica: forma topográfica deprimida, de origem cárstica, que pode atingir 

centenas de metros de diâmetro e dezenas de metros de profundidade. Pode ser fechada 

ou aberta e possuir ou não possuir drenagem. As feições incluem principalmente as dolinas, 

uvalas e poljes. 

 

Depressão cárstica alongada: forma topo-

gráfica deprimida, de origem cárstica, cujo 

comprimento é superior à largura, indepen-

dentemente das suas dimensões. Pode atingir 

centenas de metros de diâmetro e dezenas de 

metros de profundidade. Pode ser fechada ou 

aberta e possuir ou não possuir drenagem.  

  

 

Depósito de tálus: depósito formado princi-
palmente de pedaços rochosos grandes e angu-
losos que tiveram origem a partir da fragmentação de rochas situadas em zonas escarpadas 
com fortes declives. 
 

Depuração: eliminação ou redução das substâncias indesejáveis em um sistema até a ob-

tenção de níveis satisfatórios de qualidade. 

 

Desabamento ou abatimento: movimento rápido da rocha causado pela gravidade. 

 

Descalcificação: remoção, por lixiviação, do carbonato de cálcio ou de íons de cálcio, do 

solo. 

 

Descarga: 1) Fluxo volumétrico de água através de uma dada seção; 2) Saída de água de 

um aquífero sob a forma de nascentes (subaéreas, subfluviais ou submarinas) e - às vezes - 

por meio da evapotranspiração, desde que a zona saturada se situe próxima da superfície, 

em uma área apreciável.  

 

Descontinuidade: 1) Uma inconformidade na qual os planos de acamamento acima e 

abaixo da ruptura são basicamente paralelos, indicando um hiato significativo na organiza-

ção das rochas sedimentares; 2) Fissura, fratura ou falha que interrompe a continuidade da 

rocha. 

 

Detritívoro: organismo que se alimenta de detritos orgânicos como restos de animais e 

plantas mortas. Além disso, podem se alimentar do resto de outros animais, como o guano. 

Detalhe de uma depressão cárstica alongada. A de-
pressão possui cerca de 690 m e largura de cerca de 

100 m (Imagem: GoogleEarth) 
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Diáclase: 1) Qualquer tipo de fissura ou descontinuidade que 

interrompe a unidade de uma rocha ou corpo rochoso; 2) Fra-

tura, junta ou fenda que aparece em uma massa rochosa, mas 

não acompanhada de deslocamento relativo das partes sepa-

radas. 

 

Diagênese: termo criado pelo geólogo alemão Wilhelm von 

Gümbel (1823-1898). Faz alusão ao conjunto de processos 

químicos e físicos sofridos pelos sedimentos, desde a sua de-

posição até a sua consolidação. 

 

Dióxido de carbono: também chamado de anidrido carbô-

nico, é um composto químico constituído por dois átomos de 

oxigênio e um átomo de carbono (CO2). Nos processos de 

carstificação, as águas dissolvem o anidrido carbônico con-

tido na atmosfera e no solo, tornando-se mais ácidas e com maior capacidade de dissolução 

das rochas. 

 

Dissolução: processo de erosão química ou físico-química que conduz à dissolução das 

rochas por ação da água. No caso do carste, a água carregada de ácido carbônico promove 

a dissolução através da passagem do carbonato de cálcio (relativamente insolúvel) ao bicar-

bonato de cálcio (solúvel).  

 

Dissolução de mistura: potencial de dissolução adicional obtido quando a água doce e a 

água salgada são misturadas. Semelhante dissolução adicional pode ocorrer quando a água 

doce vadosa se mistura com a água doce freática. 

 

Dobra: feição estrutural de en-

curvamento de camadas ou ban-

das rochosas originada por esfor-

ços tectônicos ou distróficos, que 

pode ocorrer em rochas sedimen-

tares, ígneas ou metamórficas. 

Manifestação de deformação 

dúctil das rochas, que se formam 

sob condições variadas de estresse, 

pressão hidrostática e temperatura. 

Detalhe de uma diáclase em aflora-
mento carbonátio em Guilin, China 
(Foto: L.E.P. Travassos) 

50 cm 

Dobras no exocarste e no endocarste. Em (1) dobra em afloramento 
carbonático em Montes Claros, norte de Minas Gerais e em (2) dobra no 

interior da gruta da Lamparina, Córrego do Cavalo, Piumhi, sul de Minas 
Gerais (Foto 1: L.E.P. Travassos; Foto 2: Juliana Barbosa Timo) 

1 2 
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Dolina: o termo dolina é usado internacionalmente, enquanto em inglês norte-americano, 

usa-se sinkhole.  1) Depressão cárstica superficial fechada, mais larga e profunda, circular ou 

elíptica, com dimensão horizontal, que pode alcançar centenas de metros. Normalmente 

sua dimensão não permite a organização de rede hidrográfica superficial no seu interior. 

Podem ser classificadas de acordo com a sua morfologia (dolinas em funil, dolinas assimé-

tricas etc.), gênese (dolinas de dissolução, dolinas de abatimento, dolinas de subsidência 

etc.) e função hidrológica (dolina de absorção); 2) Ponto onde um curso d’água ou drena-

gem pode desaparecer para o subterrâneo; 3) Termo genérico para designar as depressões 

fechadas. 

 

Dolina assimétrica: tipo de dolina na qual as 

vertentes apresentam diferentes declives, 

sendo mais inclinadas de um dos lados que do 

outro. A assimetria das dolinas pode ocorrer 

devido à sua posição topográfica e à disposição 

estrutural, particularmente no caso da existên-

cia de estruturas monoclinais. É possível ter 

sua formação condicionada inclusive por fato-

res climáticos, como ventos dominantes que 

forçam a drenagem e, consequente, a dissolu-

ção para determinado lugar. 

 

 
Dolina de abatimento ou colapso: 1) Um tipo 

de depressão fechada que se formou pelo abati-

mento ou colapso da rocha acima de uma ca-

verna; 2) Depressão fechada formada pelo abati-

mento ou colapso do teto de uma caverna; 3) Do-

lina cuja gênese principal está relacionada com o 

abatimento do teto de uma galeria subterrânea. 

Às vezes, este tipo de forma pode ter uma pro-

fundidade significativa e estabelecer ligação com 

o carste profundo.  

 

Dolina de dissolução: tipo de dolina cuja ori-
gem principal está na dissolução superficial da ro-
cha. 
 

 

Detalhe de uma dolina assimétrica. A depressão pos-

sui cerca de 270 m. Sua gênese ocorreu de acordo 

com a declividade do terreno (Imagem: GoogleEarth) 

Modelos simplificados de dolinas 
(Adaptado de Gilli, 2015) 
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Dolina de subsidência: dolina cuja gênese 

principal tem relação com a dissolução das 

rochas carstificáveis sob cobertura de rochas 

móveis e permeáveis. Também podem estar 

relacionadas com a subsidência do teto de 

uma galeria subterrânea, anterior ao colapso 

e, nesse caso, correspondem a uma fase inicial 

do processo, que conduz à formação das do-

linas de abatimento. Também podem ocorrer por causa da dissolução da rocha carbonática 

abaixo de cobertura pedológica ou de outra rocha. 

 

Dolina de sufusão: tipo de dolina de subsidência, cuja gênese está ligada à evacuação de 

sedimentos, por escoamento hipodérmico ou sufusão, para uma fissura.  

 

Dolomita: mineral composto por carbonato de cálcio e magnésio, cuja fórmula é 

CaMg(CO3)2. É abundante na natureza e compõe os dolomitos.  

 

Dolomito: rocha sedimentar com mais de 50% de constituição de dolomita cristalizada em 

romboedros, semelhante à calcita, menos solúvel, porém.  

 

Drenagem: feição linear negativa, produzida pelo escoamento superficial, que modela a 

topografia de uma região. 

 

Drenagem alóctone: em carstologia, drenagem derivada inteiramente pela água superficial 

originária de rochas adjacentes, não permeáveis e não cársticas. Sinônimo: drenagem alogênica. 

 

Drenagem anastomosada: tipo de drenagem que consiste em vários canais que se rami-
ficam e se juntam formando um conjunto de canais interligados e separados por inúmeras 
ilhas que se apresentam de forma alongada. 
 

Drenagem autóctone: drenagem cárstica derivada inteiramente pela absorção da água 

meteórica na superfície rochosa do carste. Sinônimo: drenagem autogênica. 

 

Dureza: 1) Em mineralogia, é a resistência que a superfície de um mineral oferece ao ser 

riscado; 2) Em química, é a qualidade da água que, em dissolução, contém excesso de sais 

de cálcio ou magnésio. 

 

Antiga dolina de subsidência na região de Matozi-

nhos, MG (Foto: Heinz Charles Kohler) 
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Endocarste: 1) Porção subterrânea da paisagem cárstica, que inclui o conjunto dos vazios 

subterrâneos (preenchidos ou não por água), bem como as formas de dissolução e deposi-

ção existentes; 2) Conjunto de formas e processos cársticos que se desenvolvem em pro-

fundidade, abaixo da superfície cárstica.   

 

Eogenético ou eogênico: termo introduzido por Choguette e Pray, em 1970, para des-

crever rochas carbonáticas não encobertas ou em estágio inicial de cobertura, quando a 

atividade diagenética é limitada e influenciada por processos meteóricos. 

 

Epígeo: 1) Situado acima do solo; 2) Em carstologia e espeleologia, ambiente externo ao 

da caverna. 

 

Epigenético ou epigênico: 1) Termo que faz referência à origem de um sistema cárstico 

ou caverna, que é formado pelas águas meteóricas ou com sua origem ocorrendo próxima 

à superfície; 2) Formação que ocorre de cima para baixo; 3) Oposto de hipogênese. 

 

Epicarste: 1) Zona subsuperficial da rocha cárstica; 2) Porção superior do carste profundo; 

3) Corresponde a uma zona pouco espessa, muito fraturada, em que a circulação da água 

se faz de forma relativamente difusa, na qual a dissolução é muito ativa. É também conhe-

cida como zona epidérmica.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O esquema identifica, de forma simplificada, os principais componentes do sistema cárstico com destaque ao movimento da 

água pelo epicarste, zona vadosa e zona freática (Modificado de Jones, 2013). Já a foto abaixo, destaca a zona epidérmica 

em um corte de no afloramento carbonático causado pela atividade de mineração. Na imagem é possível identificar o limite 

do epicarste por meio da linha pontilhada (Foto: L.E.P. Travassos)  
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Epifreático: 1) Termo que faz referência 
ao movimento da água com certa veloci-
dade no topo da zona freática ou tor-
nando-se parte da zona freática durante 
alagamentos; 2) Em um sistema de caver-
nas, a zona epifreática ou zona de alaga-
mento é o local entre a zona vadosa acima 
e a zona freática abaixo. É regularmente 
alagada e possui porosidade significativa 
com grande potencial para formação de ca-
vernas; 3) Zona de flutuação do lençol 
freático. 
 

 
Escoamento: parte da descarga que alcança o canal de um curso d’água.  
 

Escoamento subsuperficial: fluxo de água que escoa em subsuperfície (embaixo da 

terra), originada de água que percolou o solo e penetrou por uma descontinuidade com 

menor permeabilidade. 

 

Escorrimento: tipo de espeleotema, cuja precipitação 

química dos minerais ocorre em uma área relativamente 

grande nas paredes ou tetos inclinados das cavernas. 

 

Escoamento subterrâneo: fluxo de água que escoa 

pelo endocarste. 

 

Espeleologia: 1) Estudo científico das cavernas, inclu-

indo aspectos de diversos campos de estudo como a ge-

ologia, geomorfologia, hidrologia, química e biologia, 

além das técnicas de exploração; 2) Estudo científico, 

exploração e descrição das cavernas, dos organismos e 

dos aspectos relacionados; 3) Campo do conhecimento 

que lida com o estudo e a exploração das cavidades na-

turais subterrâneas; 4) Estudo, exploração e descrição 

das cavidades naturais subterrâneas e de outras cavida-

des subterrâneas. 

 

 

Espeleogênese: Processo de formação das cavernas.  

Modelo conceitual de uma caverna com suas zonas de cir-
culação de água (Modificado de Dandurand, 2011) 
 

Detalhe de um escorrimento em uma ca-

verna no Norte de Minas Gerais. O escor-

rimento possui cerca de 4 metros de altura 

e suas cores representam mais ou menos pu-

reza da solução (Foto: L.E.P. Travassos) 
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Espeleotema: 1) Designação 

geral que engloba todos os de-

pósitos minerais das cavernas, 

como estalactites, estalagmi-

tes, escorrimentos, helictites 

etc. A maioria é formada de 

calcita, cujos processos de 

precipitação estão relaciona-

dos, principalmente, aos ní-

veis de dióxido de carbono na 

água; 2) Termo geral para de-

signar as estalactites, estalag-

mites e outros depósitos mi-

nerais secundários nas caver-

nas. 

 

Estalactite: espeleotema frequentemente composto por calcita, que 

se forma a partir das gotas de água que caem do teto das grutas. Po-

dem ter aspectos e dimensões muito variados, seja em altura ou em 

espessura, por causa, principalmente, do regime hídrico. O início de 

uma estalactite é, nor-

malmente, um “ca-

nudo de refresco”. 

 

Estalagmite: espeleotema frequentemente composto por calcita, que cresce a partir do 

chão das cavidades cársticas, constituindo, assim, o complemento de uma estalactite. As 

gotas de água que caem do teto da cavidade ou da estalactite precipitam por perda de dió-

xido de carbono. Tem formas, dimensões e aspectos muito variados, em função do regime 

hídrico. 
 

  

Aspecto geral de um salão subterrâneo e seus vários tipos de espeleotemas 
(Foto: L.E.P. Travassos) 

Detalhe de um “canudo de refresco”. Enquanto a gota fica 
suspensa no teto, ela perde CO2 dissolvido e os cristais come-
çam a se depositar sucessivamente para formar o espeleotema 

(Foto: L.E.P. Travassos) 

Salões de cavernas de 

Minas Gerais com 

estalagmites de ta-

manhos consideráveis  

(Fotos: L.E.P.  

Travassos) 
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Estavelle: designação de origem francesa para uma 

surgência ou ressurgência periódica, que só funciona 

nas estações chuvosas, quando o nível freático é mais 

elevado. Quando o nível de água freática é mais baixo 

do que a superfície topográfica, funciona como sumi-

douro. Sendo assim, tem um funcionamento alter-

nado emissivo ou absorvente.  

  

 

 

Estromatólito: de forma simplificada, o termo pode ser definido como uma rocha fóssil, 

formada por atividades de microrganismos em ambientes aquáticos que, quando acumula-

dos no fundo de mares rasos, formam uma espécie de recife.  

 

Excêntrica: espeleotema cuja forma parece não obedecer à gravidade, pois apresenta 

forma bastante diferente das estalactites ou estalagmites. Sinônimo: helictite. 

 

Exocarste: conjuntos de formas e processos cársticos que se desenvolvem na superfície.  

 

Falha: fratura presente em blocos de rochas que sofreram deslocamento, um em relação 

ao outro. 

 

Feições autóctones: feições desenvolvidas sob condições locais e sem interferências de 

processos externos à região.  

 

Fissura: termo que pode ser utilizado para designar qualquer descontinuidade existente na 

rocha. As fissuras podem ser: falhas, fraturas ou juntas. 

 

Fitocarste: feição cárstica originada como resultado da erosão ou intemperismo biológico, 

somados aos processos geomorfológicos. 

Detalhe do funcionamento de uma estavelle. Não confundir com po-

nor que somente recebe água. Em (1) a abertura recebe continuamente 

água como um sumidouro. Já em (2), o sumidouro funciona como 

uma surgência devido ao aumento do fluxo de água (Adaptado de 

Palmer, 2007) 
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Floresta de pedras: tipo de fei-

ção cárstica que compreende um 

conjunto de torres ou pináculos 

que foi desenvolvido em subsu-

perfície e, agora, se apre-senta 

como conjunto de formas expos-

tas. 

 

 

 

 

 

 

Fluviocarste: formas e processos 

resultantes da combinação de fato-

res cársticos e fluviais. Por regra, 

desenvolve-se quando as rochas 

carstificáveis, seja por sua posição 

topográfica ou por estarem reves-

tidas por formações impermeá-

veis, permitem que os processos 

de incisão fluvial mecânica se con-

juguem com os processos cársti-

cos.  

 

 

Fluxo artesiano: movimento hídrico, sob pressão, que permite a saída da água acima do 

nível de base. 

 

Fratura: descontinuidade que surge de forma isolada em uma massa rochosa, não sendo, 

portanto, nem uma junta e nem a uma falha. 

 

Freático: oposto de vadoso. O termo faz referência à zona de carstificação abaixo do nível 

de base hídrico, onde os espaços vazios (ou cavernas) estão totalmente preenchidos de 

água.  

 

Geotecnologias: conjuntos de técnicas e métodos científicos aplicados à análise, à explo-

ração, ao monitoramento, ao gerenciamento, à criação de modelos preditivos, à prevenção, 

Exemplo de uma floresta de pedras na região de Monjolos, Minas 

Gerais (Foto: B.D. Rodrigues) 

Cânion do Rio São Francisco, na região de Pains, Minas Gerais 

Exemplo de um relevo (Foto: L.E.P. Travassos) 



Glossário conciso e ilustrado de termos cársticos e espeleológicos 

  47  

à conservação e à preservação, tanto dos recursos naturais, quanto das atividades humanas 

responsáveis pela (re)elaboração das paisagens (ex: infraestrutura, agropecuária etc.),  con-

siderando diferentes escalas e informações espaciais, dentre elas a localização espacial. Esse 

conjunto de técnicas é composto por hardwares (satélites, câmeras, computadores, GPS e 

outros instrumentos de mensuração) e softwares capazes de armazenar, gerenciar e manipular 

as informações geográficas. 

 

Graben: estrutura geológica que corresponde 

a um bloco abatido e que é delimitado por duas 

falhas. 

 

 

 

U.S. Geological Survey 

 

Gradiente hidráulico: em um conduto fechado, corresponde à razão entre a variação do 

nível piezométrico entre dois pontos e a distância entre eles. 

 

Grau de carstificação: razão entre o total da massa carstificada (vazios) e o volume total 

do maciço. 

 

Guano: termo originalmente utilizado para designar o acúmulo de fezes de aves em rochas 

do litoral. Em carstologia e espeleologia, são os depósitos de fezes de morcegos encontra-

dos no interior das cavernas.  

 

Haloclina: 1) Gradiente bem definido 

de salinidade, encontrado nos mares e 

oceanos; 2) Limite encontrado nos 

aquíferos costeiros, entre a água salgada 

mais densa e a água doce que se localiza 

sobre a água salgada.  

 

Helictite: espeleotema errático em ter-

mos de direção e forma, que parece não 

obedecer à gravidade, em função de seu 

crescimento estar relacionado a movi-

mentos de capilaridade. 

 

Falha normal 

Esquema de localização de uma haloclina 
(Modificado de Pohlman et al., 1997) 
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Hipógeo: oposto de epígeo, ou seja, o meio subterrâneo.  

 

Histoplasmose: é uma doença causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. É transmitida 

quando inalado pelas pessoas que visitam cavernas que contenham o fungo. Normalmente, 

o Histoplasma capsulatum é encontrado em solos ácidos e úmidos ricos em compostos nitro-

genados, particularmente em solos enriquecidos com guano de aves e morcegos ou em lo-

cais onde as aves se empoleiram. 

 

Holocarste: termo apresentado por Cvijić para designar um modelado cárstico perfeito ou 

completo, com todas as feições características (Termo de difícil aplicação uma vez que 

podemos ter carstes “perfeitos” ou “completos” em vários regimes climáticos, porém fal-

tando algumas feições características). 

 

Hum ou Hume: relevo 

cárstico residual, também 

chamado de inselbergue. É o 

resultado de um processo 

de dissolução diferencial 

entre rochas solúveis. 

 

 

 
Impermeável: 1) Impossível de ser penetrado por fluidos, sobretudo líquidos; 2) Referente 

a um meio rochoso, sedimento ou solo, cuja textura não permite a passagem de água. 

 

Inclusão de fluidos: micro cavidades existentes em cristais minerais, preenchidas por lí-

quidos e gás. As inclusões podem se formar durante o crescimento dos cristais e represen-

tam exemplos de como era o meio quando aqueles cristais foram formados.  

Exemplos de helictites em três cavernas diferentes (Fotos: L.E.P. Travassos). 

Hume de Vargem da Pedra, Matozinhos, Minas Gerais. 
(Foto: L.E.P. Travassos). 
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Incrustação: 1) Deposição de minerais pelas águas supersaturadas de sais; 2) Depósito de 

matéria sólida que estava inicialmente dissolvida em líquido e que se deposita nas paredes 

externas ou internas de uma rocha. 

 

Infiltração: fluxo da água da superfície do solo para o subsolo ou de um meio poroso para 

um canal, dreno, reservatório ou conduto. 

 

Intemperismo: 1) Conjunto de processos atmosféricos e biológicos que causam a desin-

tegração e modificação das rochas e dos solos. Os fatores principais são a variação de tem-

peratura, a ação das raízes e do gelo; 2) Conjunto de processos mecânicos, químicos e bio-

lógicos que ocasionam a desintegração e a decomposição das rochas. 

 

Jangadas: tipo de espeleotema que se forma na superfície da água supersaturada e em meio 

aos travertinos de uma caverna. 

 

Junta: 1) Plano ou superfície de fratura que divide as rochas, ao longo do qual não ocorreu 

deslocamento das paredes ou este foi mínimo; 2) Diáclase. 

 

Junta de acamamento: junta cuja atitude é paralela à do acamamento das rochas sedimen-

tares. 

 

Jusante: direção que acompanha o mesmo sentido de uma corrente 

 

Lago: 1) Porção de água cercada de terras; 2) Em espeleologia, é um corpo d’água estag-

nada em uma caverna.  

 

Lagoa: porção de águas estagnadas ou pantanosas. 

 

Lagoa cárstica: uma lagoa cárstica ocorre 

quando uma depressão cárstica se enche de 

água devido ao aumento da recarga no sis-

tema cárstico ou devido ao entupimento de 

um sumidouro ou estavelle. Não é necessaria-

mente uma porção de águas estagnadas. 

 

Exemplo de uma lagoa cárstica na região do Carste 
Clássico (Foto: L.E.P. Travassos) 
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Lapiás: 1) Outro nome para o 

termo internacional Karren; 2) São as 

formas cársticas de dissolução de 

micro, meso e até macro escalas, en-

globando as feições que melhor evi-

denciam a existência de processos 

de dissolução ativos na superfície e 

na subsuperfície; 3) O termo é utili-

zado seja para designar uma forma 

elementar, seja para dominar o con-

junto delas. Para designar uma área 

onde ocorrem tais feições, utiliza-se 

o nome de campo de lapiás; 4) São ca-

neluras, geralmente paralelas, que esculpem a superfície das rochas calcárias. Têm diversas 

classificações de acordo com sua gênese.  

 

Macroclima: clima geral, em larga escala, de uma grande área ou país. 

 

Marga: 1) Sedimento composto por uma mistura de argila e partículas de calcita ou dolo-

mita. Em geral, apresenta cor cinzenta e baixa coesão; 2) Rocha sedimentar constituída por 

carbonato de cálcio e argila (35 a 65%). 

 

Mármore: rocha metamórfica originada da metamorfose do calcário. 

 

Matas secas: denominação popular atribuída às formações florestais que ocorrem em 

climas tropicais de sazonalidade marcante (período seco e chuvoso bem delineado), cujo 

comportamento fenológico está associado à sazonalidade, independente do substrato 

litológico. Contudo, essa denominação comumente faz referência às Florestas Estacionais 

Deciduais, que ocorrem associadas ao carste carbonático, sobretudo àquelas encontradas 

nos afloramentos rochosos, posicionadas nas áreas de interflúvio e não associadas aos 

cursos d’água. No Brasil, as matas secas encontram-se largamente distribuídas nas áreas de 

Cerrado, com ocorrência na Caatinga e também no Pantanal, sobretudo em forma de 

manchas vegetacionais e sob um mesmo regime climático. São encontradas nos Estados da 

Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins. Sinônimos: 

Floresta Mesofítica Decídua de Interflúvio, Matas Calcófilas, Mata Seca Decídua e Mata Calcária, Mata 

Seca em Solo Calcário e Florestas Estacionais Deciduais de Encosta. 

 

Exemplo de uma porção de um maciço sulcado por lapiás. Os no-
mes e processos de formação são muito variados e existem livros to-

talmente dedicados a essas feições cársticas 
(Foto: L.E.P. Travassos) 
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Meandro: 1) Curva sinuosa produzida pela 
oscilação de um curso d’água, normalmente 
em decorrência de um aumento na veloci-
dade de fluxo ou da sua capacidade de carga 
de sedimento. A corrente provoca erosão na 
margem côncava e deposição na margem 
convexa; 2) Parte de um curso d’água sinu-
oso que consiste em voltas consecutivas, 
uma em sentido horário e outra em sentido 
anti-horário. 3) Como registros de sua gênese 
no passado, é possível identificar canais me-
andrantes no teto das cavernas. 
 

 

Merocarste: termo apresentado por Cvijić para designar um modelado cárstico imperfeito 

ou incompleto, sem todas as feições características (Assim como o Holocarste, esse termo 

é de difícil aplicação, uma vez que podemos ter carstes “perfeitos” ou “completos” em 

vários regimes climáticos, porém faltando algumas feições características). 

 

Micrito: 1) Calcário constituído quase que exclusivamente por um mosaico de cristais de 

calcita interpenetrados com diâmetro compreendido entre 1 e 4 mícrons. É constituinte 

fundamental do chamado calcário litográfico; 2) Calcário constituído essencialmente por 

calcita muito fina (4 a 31 micra); 3) Uma das rochas carbonatadas mais comuns é derivada 

Aspecto geral de um afloramento com Matas Secas no período chuvoso (acima) e período seco (abaixo) 
 (Foto: B.D. Rodrigues) 

A linha pontilhada na foto corresponde a um canal 
meândrico no teto de uma caverna 
(Foto: Isabela Oliveira) 
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da litificação de lama clástica finíssima carbonatada, constituída de elementos biogênicos 

aragoníticos convertidos para calcita e/ou precipitação direta. 

 

Microclima: 1) Clima local, em escala de pequenos ambientes; 2) Clima de uma área ou 

espaço restrito como uma caverna com sua umidade, temperatura, correntes e movimentos 

do ar etc. 

 

Mogote: tipo de relevo saliente no carste em função da erosão diferencial. É típico do 

carste tropical. 

 

Montante: 1) É direção oposta à corrente ou a um fluxo; 2) Local situado acima do outro, 

tomando-se em consideração a corrente fluvial. A região da montante é aquela que está 

mais próxima das cabeceiras de um curso d’água, enquanto a de jusante está mais próxima 

da foz. 

 

Moonmilk: forma rara de hidromagnesita ou carbonato de cálcio em estado semissólido.  

 

Nascente: surgência natural de água a partir de um aquífero.  

 

Nível de base: nível abaixo do qual não pode ocorrer erosão pelas águas superficiais. O 

nível de base final é considerado como sendo o nível do mar. 

 

Organismo quimiotrófico: organismo que obtém alimento por meio de reações químicas 

em substâncias inorgânicas e sem fotossíntese. 

 

Oxidação: 1) Perda de elétrons ou aumento do número de valência positiva ou diminuição 

da negativa de um átomo; 2) Processo de alteração resultante da combinação do oxigênio 

atmosférico ou das águas de circulação com um determinado mineral; 3) Denominação 

dada às reações químicas e bioquímicas em que um determinado elemento perde elétrons, 

quando passa de um estado reduzido para um estado oxidado. (A oxidação de um com-

posto sempre é acompanhada da redução de outro composto, sendo a reação denominada 

de oxirredução.) 

 

Padrão de drenagem: 1) Também conhecido como rede de drenagem, é o formato ou o 

aspecto que apresenta o traçado do conjunto dos talvegues de uma bacia hidrográfica. Este 

padrão ou desenho está intimamente relacionado a características geológicas e geotectôni-

cas da área, sendo, portanto, importante elemento diagnóstico e interpretativo de uma pai-

sagem; 2) Configuração ou disposição dos cursos de água naturais numa determinada área. 

http://www.dicionario.pro.br/index.php/Talvegue
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Padrão de caverna: organização dos condutos de uma caverna, incluindo tanto sua visu-

alização em planta quanto perfil. 

 

Paleocarste: 1) Regiões enterradas por sedimentos, posteriormente à rocha consolidada. 

São inertes, hidrologicamente separados do sistema contemporâneo e frequentemente en-

contram-se sob coberturas de rochas clásticas; 2) Carste formado em uma época passada, 

mas que foi conservado sob uma cobertura sedimentar posterior. Quando estes paleocars-

tes são observáveis (em corte ou por exumação), verifica-se que a maior parte das formas 

cársticas está preenchida por sedimentos posteriores. Estes sedimentos são importantes, 

porque podem ajudar a datar a fase de carstificação.   

 

Paleopavimento: depósito antigo que corresponde muitas vezes a cascalheiras e baixos 

terraços, relacionado às oscilações climáticas, normalmente marcado por linhas de pedras 

(stone lines). 

 

Paleossolo: solo formado em épocas que antecederam o Holoceno. 

 

Patrimônio Espeleológico: conjunto de elementos bióticos e abióticos, socioeconômicos 

e histórico-culturais, subterrâneos ou superficiais, representado pelas cavidades naturais 

subterrâneas ou a elas associadas.  

 

Pavimento calcário: superfície calcária nua e plana ou pouco inclinada, recortada em blo-

cos por lapiás. Trata-se de uma forma glaciocárstica em que o aplanamento e a ausência de 

depósitos superficiais se devem à erosão glacial e o recorte dos lapiás, ao escoamento e à 

dissolução pós-glacial. Formas semelhantes podem ser encontradas em outros contextos 

climáticos. 

 

Percolação: ato de um fluido passar através de um meio poroso. 

 

Perfil longitudinal de um rio: representa a declinação do rio. Sua representação gráfica 

corresponde à relação entre altimetria e o comprimento do curso d’água. O perfil caracte-

rístico é côncavo, com maior inclinação próximo à nascente, diminuindo em direção a foz 

ou nível de base. 

 

Perfil geológico: seção longitudinal ou transversal de uma região, na qual se representa a 

estrutura e a natureza das camadas por onde passa o perfil. Os perfis geológicos são muito 

importantes para os geomorfólogos interpretarem as formas do relevo da região estudada. 
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Perfil topográfico: é a representação da superfície da crosta, mostrando uma seção ao 

longo do trajeto escolhido. Normalmente, se mantém a mesma escala da carta para as dis-

tâncias, exagerando na escala vertical. 

 

 
Perfil longitudinal dos Rios Pardo Grande,Pequeno e Ribeirão das Varas na região do carste de Santo Hipólito e Monjolo 
e contato com a Serra do Espinhaço (Elaborado por B.D. Rodrigues). 

 

 
Perfil geológico de uma seção do mapa geológico da Folha Januária – SE-23-Z-C-II. (Adaptado de CODEMIG,2015). 

 

 
 

 

Permeabilidade: 1) Medida da capacidade de uma rocha em permitir a passagem de flui-

dos; 2) Propriedade apresentada por uma rocha de permitir a passagem de fluidos através 

dela, sem deformação estrutural ou deslocamento relativo. 

 

Pináculos: mais frequentes nas regiões tropicais, são caracterizados por relevos rochosos 

de vertentes escarpadas, que podem atingir diversos metros de altura. Os pináculos podem 

Perfil topográfico de uma seção do carste de Santo Hipólito e Monjolos-MG no contato com a Serra do Espinhaço. 

(Elaborado por B.D. Rodrigues). 
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ser recortados por uma rede de corredores profundos ou semienterrados, dando lugar a 

um tipo de megalapiás conhecido como bogáz. 

 

Plano de acamamento: 1) O mesmo que acamamento; 2) Superfície que separa os estra-

tos, originada pela mudança da granulação do material depositado, da composição minera-

lógica, da morfometria dos grãos ou da orientação das partículas. É frequentemente obser-

vado pelas diferenças de coloração entre os estratos ou pela facilidade da rocha em se partir 

segundo essas superfícies.  

 

pH: representa a concentração de íons hidrogênio H+. A faixa de pH é de 0 a 14 e fornece 

uma indicação da acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. O pH < 7 é indicativo de 

condições ácidas. O pH = 7 indica neutralidade. Já o pH > 7 é indicativo de condições 

básicas. É um parâmetro químico importante para a caracterização das águas. 

 

Plano de falha: é a superfície da fratura na qual se observa deslocamento relativo entre 

blocos. 

 

Polje: 1) Grande depressão cárstica que, geralmente, apresenta fundo chato. 2) As defini-

ções deste termo são variadas. Adquiriu um significado mais preciso e internacional com 

Cvijić, que o considerou uma depressão de dimensões consideráveis, de fundo plano, com 

contato nítido relativamente às vertentes circundantes. Uma vez que esta definição pode 

gerar confusões, quando comparamos um polje com outras formas cársticas (e.g.: como o 

vale cego ou a uvala), Gams definiu-o como sendo uma depressão situada em uma área 

cárstica, com bordas nítidas e ininterruptas, e com um fundo plano de pelo menos 500 a 

1.000 m de comprimento. Na sua forma típica, possui vertentes abruptas e fundo percor-

rido por um curso de água superficial, que desaparece em profundidade no interior da pró-

pria depressão. O número de definições deste termo é, contudo, vasto e acompanha as 

características geomorfológicas diferenciadas que a depressão cárstica pode assumir. A di-

versidade de características diz respeito às condicionantes estruturais, à hidrologia, à forma, 

à posição em relação à paisagem, à origem, o clima, às relações com as rochas impermeá-

veis, à dimensão etc. 
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Vista parcial do polje do Sumidouro, Parque Estadual do Sumidouro, Minas Gerais (Foto: L.E. P. Travassos) 

 
Vista parcial do polje de Cerknica, Eslovênia (Foto: L.E. P. Travassos) 

 

Poluente: 1) Substância, compostos ou elementos causadores de poluição; 2) Agente que 

altera determinadas propriedades da água, tornando-a imprópria para determinados usos. 

 

Ponor: 1) Orifícios existentes no fundo de uma depressão cárstica, particularmente de um 

polje, que tem um funcionamento relacionado à entrada de água para o sistema subterrâneo; 

2) Sumidouro.  

  

Porosidade: unidade que indica a quantidade de espaços vazios existentes em uma rocha. 

Quanto mais expressiva for a quantidade de poros ou espaços vazios e, principalmente, 

quanto maior for a comunicação entre esses poros, maior será a capacidade da rocha de 

armazenar fluidos e de permitir o seu fluxo através de sua seção. 

 

Ravina: sulco produzido na superfície da terra pela ação erosiva da água. 

 

Recarga: 1) Quantidade de água recebida por um aquífero na sua área de drenagem, dire-

tamente a partir da chuva ou de sua rede hidrográfica superficial; 2) Processo que envolve 

a alimentação de água na zona saturada.  

 



Glossário conciso e ilustrado de termos cársticos e espeleológicos 

  57  

Ressurgência: processo ou local 

de reaparecimento de um curso de 

água subterrâneo para a superfície. 

O termo é utilizado quando se sabe 

onde o curso d’água foi capturado 

para o subterrâneo e qual é o seu 

ponto de saída. Caso isso não seja 

conhecido, chamamos de surgên-

cia, nascente ou fonte. 

 

 

 

 

Rocha: agregado natural de substância minerais, resultantes de um processo geológico de-

terminado e que constitui parte essencial da litosfera. 

 

Rocha sedimentar: rocha formada por partículas minerais transportadas e depositadas 

pela água, vento ou gelo, que resultaram da precipitação química ou foram formadas pela 

ação biogênica, como nas acumulações orgânicas. 

 

Ruiniforme: feição morfológica semelhante a ruínas. Característica comum às áreas cárs-

ticas.  

 

Saturado: 1) Completamente cheio, repleto, abarrotado; 2) Condição na qual os espaços 

de um determinado material (solo ou rocha) estão preenchidos com água. 

 

Scallops: marcas de correntes de água deixadas nas paredes e tetos da caverna, como com-

provação de um fluxo passado turbulento. 

Exemplo de uma ressurgência no Planalto de Kras, Eslovênia 
(Foto: L.E.P. Travassos) 

Direção do fluxo 

A) Seção longitudinal dos scallops: (1) limite de saturação da água ou nível de água; (2) turbilhonamento; (3) dispersão, 
mistura e reinício. B) Aparência característica de uma superfície com scallops bem desenvolvidos (Adaptado de Ford e 
Wiliams, 2007; Foto: L.E.P. Travassos) 
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Sifão: passagem ou conduto preenchido de água em 
uma caverna, que apresenta um perfil em “V” ou “U” 
invertido que, normalmente, só pode ser vencido 
com mergulho. 
 

 

 

 

Sistema aquífero: 1) Domínio espacial heterogêneo, limitado em superfície e em profun-

didade, composto por um ou mais aquíferos intercalados por formações de menor perme-

abilidade, que funciona como uma unidade hidráulica em escala regional; 2) Espaço no 

interior do qual se consideram os movimentos da água subterrânea independentes das con-

dições existentes fora de seus limites. 

 

Sistema de Informação Geográfica (SIG): da língua inglesa, GIS – Geographic Information 

System, é um exemplo de geotecnologia e representa a união de hardware e softwares capazes 

de armazenar, analisar e processar dados georreferenciados (informação locacional). A aná-

lise das informações contidas num SIG permite que se elaborem mapas, gráficos, tabelas e 

relatórios que representam a realidade do mundo real digitalmente. O aspecto geográfico 

desse sistema significa que cada dado armazenado em um banco de dados está associado a 

coordenadas em duas ou três dimensões no espaço e refere-se a uma determinada localiza-

ção no globo terrestre. Uma das vantagens de se usar um SIG é que ele pode trabalhar com 

imensa base de dados e transformá-las em mapas, que serão analisados individualmente ou 

combinado com outros mapas e informações para gerar conhecimento estratégico.  

 

Sólidos dissolvidos: Normalmente são sais minerais dissolvidos na água. Sua concentra-

ção não deve ultrapassar cerca de 500 mg/l. São os carbonatos, bicarbonatos, cloretos, 

sulfatos, fosfatos, além de nitratos de cálcio, magnésio, potássio e pequenas quantidades de 

ferro, manganês e magnésio, que podem estar naturalmente presentes na água, devido ao 

processo desgaste das rochas pelo intemperismo.  

 

Sólidos em suspensão: pequenas partículas de poluentes presentes na água e que contri-

buem para sua turbidez. Dividem-se em sólidos sedimentáveis e não sedimentáveis, sendo 

classificados de acordo com o tamanho e características químicas.  

 

Solubilidade: quantidade máxima em que uma substância pode se dissolver em um líquido. 

É expressa em mols por litro, gramas por litro ou em porcentagem de soluto/solvente. 

 

Seção de uma caverna hipotética  
e sua passagem com sifão 
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Softwares de mapeamento de caverna: programas de computador destinados a subsidiar 

a elaboração de mapas acerca da topografia e morfologia das cavernas, pós-levantamento 

em campo. No mercado, existe uma gama de softwares, tanto gratuitos e/ou livres, quanto 

de proprietários, com pacotes de funcionalidades diversas e que atendem ao processo de 

interoperabilidade com softwares de SIG, bem como trabalham em sistemas operacionais 

diferentes. Alguns exemplos de softwares de mapeamento de cavernas: Caps, Cave Render, 

Compass, Survex, Therion, Win Karst e Walls. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
Survex (http://www.survex.com)                             Compass (http://www.fountainware.com)                    
 

Sublimação: processo físico através do qual uma substância sólida se converte em gás sem 

passar pelo estado líquido ou vice e versa. 

 

Subsidência: rebaixamento lento de uma superfí-

cie. Nas áreas cársticas, a subsidência ocorre de-

vido aos processos de dissolução das rochas sub-

jacentes ou aos processos de colapso de cavidades 

subterrâneas. 

 

 

 

 

 

Sulfato de cálcio anidro: geralmente, um componente dos depósitos salinos dos evapo-

ritos. 

 

Sumidouro: ponto ou local onde a água que escoa na superfície desaparece e passa a ter 

um escoamento subterrâneo. A perda da água de superfície pode ocorrer em uma depressão 

fechada de dimensões muito diversas ou até mesmo em uma área onde não há qualquer 

depressão (perda difusa). O fluxo da água que se perde no sumidouro também pode variar 

Dolina de subsidência na Romênia 

Foto: Dr. Andrej Kranjc 
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muito com as estações do ano: desde uma quase total ausência ou mesmo ausência na 

estação seca, até caudais consideráveis na estação chuvosa. 

 

Surgência: o mesmo que nascente ou fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafone (plural = tafoni): cavidade natural de pequena profundidade, com forma circular, 

desenvolvida em escarpa rochosa, frequentemente granito-gnáissica ou arenítica, em climas 

secos desérticos ou ao longo de falésias marinhas, de dimensões variadas até métricas, como 

pequenas cavernas rasas, muitas vezes associada em conjuntos alveolados (tafoni).  

 

Taxa de dissolução: velocidade na qual uma determinada substância irá dissolver um ma-

terial.  

 

Terraço: superfície horizontal ou levemente inclinada, constituída por depósito sedimen-

tar, ou superfície topográfica modelada pela erosão fluvial, marinha ou lacustre, e limitada 

por dois declives no mesmo sentido. Pode ser classificado como marinho, lacustre, fluvial, 

etc. 

 

Terraço fluvial: 1) Uma superfície relativamente plana e alongada que margeia planícies 

de inundação e vales fluviais que preservam informações sobre a evolução do curso d’água 

e sua rede de drenagem; 2) Terraço constituído por material aluvionar mais antigo e em 

nível mais alto do que o atual da planície aluvionar, que ficou como testemunho de um 

período da evolução desta planície. 

 

Terra rossa: depósitos residuais de cor avermelhada, frequentes no carste mediterrâneo. 

Embora muitas vezes sejam descritos como o resultado da acumulação das argilas de des-

calcificação dos calcários, verifica-se que geralmente englobam, em proporção importante, 

antigas formações residuais de cobertura. 

 

Teto: a parte superior de uma cavidade. 

Nascente valclusiana de Divje jezero, em Idrija, Eslovênia 

Foto: L.E.P. Travassos 
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Torre: forma cárstica isolada, 

com vertentes abruptas, o que lhe 

confere a forma de torre ou pilar 

rochoso. Dependendo do regime 

climático e composição da rocha, 

podem apresentar lapiás ou karren 

em suas paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traçador: substância cuja composição isotópica, perfeitamente 

conhecida, é totalmente diferente de outra substância, que se 

deseja medir. É utilizado na carstologia para estabelecer a cone-

xão entre sumidouros e ressurgências. 

 

 

 

 

Transmissividade: quantidade de água que pode ser transmitida horizontalmente por toda 

a espessura saturada do aquífero. 

 

Transporte total: carga transportada por uma corrente sem que nenhuma porção fique 

em repouso. 

 

Travertino: 1) Tipo de tufa calcária mais compacta e dura, normalmente estratificado e 

que resulta da acumulação de carbonato de cálcio pelas águas correntes superficiais; 2) Tipo 

de calcário continental originado em águas termais; 3) Espeleotema que pode apresentar 

grandes dimensões, mas também pequenas, que são denominados “micro-travertinos”.  

 

 

 

Exemplo de torres cársticas. Em (1) torres no carste polonês e em (2) 

torres no carste tropical brasileiro. Detalhes das vertentes sulcadas por 

lapiás (Fotos: L.E.P. Travassos) 

1 2 

Aplicação de traçador (uranine) em um sumidouro no Parque de Kozjansko, Eslovênia  
(Foto: L.E.P. Travassos) 
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Troglodita: termo relativo a um indivíduo ou a um conjunto deles, que habitaram ou ainda 

habitam as cavernas.  

 

Troglóbio: organismo caver-

nícola incapaz de sobreviver 

fora do ambiente subterrâneo 

(salvo em casos em que, para 

sua sobrevivência, as condi-

ções são simuladas em labora-

tório para pesquisa). 

 

Troglóxeno: animal caverní-

cola que passa parte de seu ci-

clo de vida nas cavernas. Pode 

se abrigar no subterrâneo e sair 

para conseguir alimentos. O 

mais conhecido do público ge-

ral é o morcego. 

 

 

Troglófilo: animal cavernícola que frequentemente completa seu ciclo de vida na caverna, 

mas não é exclusivo desse ambiente.  

 
 
 
 
Exemplo de travertinos nas escalas macro, meso e micro. Em 
(1) observa-se travertinos na Domica Cave, Eslováquia. Em 
(2)  travertinos de cerca de 30 cm e em (3) microtravertinos 
com distancias médias de 3 a 5 cm 
(Foto 1: M. B. Timo; Fotos 2-3: L.E.P. Travassos) 

Alguns organismos que habitam as cavernas. (1) e (2) Animais troglóbios; 
(3) Animais troglóxenos e (4) animal troglófilo (Foto 1: L.E.P.Travassos; 
Foto 2: B.D. Rodrigues; Fotos 3-4: L.E.P. Travassos) 

1 2 

3 4 
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Turbidez: 1) Parâmetro que mede a resistência da água à passagem da luz. É causada pela 

presença de partículas grosseiras ou coloidais em suspensão, sendo uma característica das 

águas correntes; 2) Característica física da água ocasionada pela presença de substâncias em 

suspensão, ou seja, de sólidos suspensos finamente divididos ou em estado coloidal. 

 

Tufa: 1) Depósito carbonático 

precipitado a partir de nascen-

tes cársticas; 2) Depó-sitos car-

bonáticos recentes que se for-

mam sob condições cli-máti-

cas diversas, desde águas frias 

temperadas até regimes semiá-

ridos. 

 

 

 

 

 

 

Umidade relativa: relação entre a quantidade de água existente no ar (umidade absoluta) 

e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura (ponto de saturação).  

 

Uvala: depressão fechada, complexa, resultante da junção de duas ou mais dolinas. Fre-

quentemente, é possível identificar pequenas concavidades, resultados da união das dolinas. 

Esta junção torna o fundo das uvalas muito irregular. 

 

 

 

 

 

 

Visão a partir da Veliki Rajinac em direção  à parte 
SE da uvala Lomska Duliba, Velebit, Croácia 
(Foto: Jelena Ćalić) 

Modelo mais conhecido de gênese das uvalas (Fonte: 

White, 1988). Para maiores informações sobre a evolu-

ção do estudo das uvalas, consultar Ćalić (2009; 2011) 

Exemplo de tufas carbonáticas na região 

de Montes Claros, Minas Gerais (Foto: 

L.E.P. Travassos) 
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Vale: depressão topográfica alongada, aberta, inclinada em uma determinada direção em 

toda a sua extensão, que pode ser ou não ocupada por água. Os vales podem ser dos tipos: 

fluvial, glacial, suspenso e de falha.  

 

Vale cárstico: vale fluvial esca-

vado em regiões cársticas. De-

vido à elevada permeabilidade 

são, como regra, vales secos ou 

vales cegos. Quando se trata de 

rios alóctones de forte caudal, os 

vales podem atravessar regiões 

cársticas sem perder completa-

mente o escoamento superficial. 

 

 

Vale cego: 1) Vale fluvial que fecha a jusante abruptamente por uma elevação, pois o es-

coamento superficial se perde em um sumidouro; 2) Vale que, no final, acaba abrupta-

mente, onde o curso de água passa a correr no subterrâneo, uma vez que existe uma bar-

reira cárstica mais elevada que o fundo do vale. 

 

Vale encaixado: vale cujo aprofundamento do talvegue foi muito grande, propiciando a 

existência de margens estreitas e vertentes com fortes declives. 

 

Vale suspenso: vale cujo fundo encontra-se situado em um nível superior a uma depressão 

adjacente, que pode ser outro vale, um lago ou até mesmo o próprio mar. 

 

Vertente: 1) Região de declive que compõe as margens de um vale e por onde corre (verte) 

a água da chuva que alimenta o lençol freático do solo, para originar as linhas de nascentes; 

2) Encosta. 

 

Voçoroca: escavação mais ou menos profunda, que ocorre geralmente em terreno arenoso, 

originada pela erosão. É formada devido a ação da erosão superficial ou mais frequente-

mente, pela ação combinada da erosão superficial e da erosão subsuperficial.  

Exemplo de um vale cárstico romeno 

(Foto: Heinz Charles Kohler) 
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 Zona afótica: em espeleologia, dá-se 

o nome de zona afótica à parte inte-

rior das cavernas que a luz do sol não 

atinge, sendo totalmente sem ilumina-

ção natural. 

  

Zona disfótica: em espeleologia, dá-

se o nome de zona disfótica à parte 

onde a luz do sol não penetra com 

tanta intensidade quanto na zona eu-

fótica. É a zona de penumbra. 

 

Zona eufótica: é a parte de um ecos-

sistema subterrâneo que recebe luz 

solar suficiente para que seja ilumi-

nado pela luz natural e ocorra, entre 

outros processos, a fotossíntese. 

 

Zona epifreática: zona de flutuação de água que se alaga durante períodos chuvosos e 

drena ou seca durante períodos de menos chuva. Por esse motivo, essa zona alterna perío-

dos em que seus condutos são ora freáticos, ora vadosos. 

 

Zona freática ou Zona de saturação: parte do aquífero localizada abaixo do lençol freá-

tico. Vazios e fraturas encontram-se totalmente preenchidos pela água subterrânea. A es-

pessura, a profundidade e a configuração da zona freática variam em função da recarga e 

da extração de água. Refletem, portanto, as variações sazonais na disponibilidade de água. 

  

Esquema teórico da distribuição espacial das zonas de iluminação 
em uma caverna. Ressalta-se que o tamanho é variável em função, 
principalmente, da abertura da caverna, bem como das estações do 
ano e ciclo de um dia (Modificado de Ronca, 2009) 
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