
Informativo 
O que é a Espeleologia ? 
É uma atividade que se dedica ao estudo das cavernas. 
Ao estudar a génese, a evolução, o meio físico e biológico do mundo subterrâneo, a espeleologia é igualmente uma disciplina técnico científica que se interliga com ciências como a 
Geologia, Biologia, Arqueologia e Antropologia. Outras técnicas utilizadas e igualmente importantes são a Fotografia, Topografia e Cartografia, que complementam a atividade do 
espeleólogo. 
Mais elucidativa, porém, é a definição de um consagrado estudioso das cavernas B. Géze e que diz o seguinte: "Espeleologia é a disciplina consagrada ao estudo das cavernas, da 
sua génese e evolução, do meio físico que representa, do meio biológico atual ou passado, assim como do meio e das técnicas adequadas ao seu estudo".  
Cuidados ao explorar uma gruta: 
Nunca entre numa gruta desacompanhado. Procure uma Associação que trabalhe na região e se possível enquadre uma equipa de espeleólogos. 
Não deixe nem retire nada do seu interior. 
Não danifique os Espeleotemas (evite pisá-los ou quebrá-los durante a sua progressão). 
Formação das Grutas 
Gruta é toda a cavidade natural com dimensões que permitam acesso a seres humanos. Em alguns casos essas cavidades também podem ser chamadas de caverna, tocas, lapas, 
abrigos, algares ou abismos. 
As grutas podem ter desenvolvimento horizontal ou vertical em forma de galerias e salões. Ocorrem com maior frequência em terrenos formados por rochas sedimentares, mas 
também em rochas ígneas e metamórficas, além de geleiras e recifes de coral.  
Devido às condições ambientais exclusivas das grutas, o seu ecossistema apresenta uma fauna especializada para viver em ambientes escuros e sem vegetação nativa. Outros 
animais porém, como os morcegos, podem transitar entre o interior e exterior. 
As grutas dividem-se em dois grupos, as Primárias e as Secundárias. 
Grutas primárias - são aquelas cuja formação é contemporânea à formação da rocha que a abriga. 
Grutas vulcânicas e grutas de coral, são exemplos de grutas primárias. 
Grutas secundárias - são aquelas que se originam após a formação da rocha que as abriga. É o caso mais comum de formação de grutas e que envolvem os mais variados processos 
de formação. 
Grutas cársicas - O processo mais frequente de formação de grutas é a dissolução da rocha pela água da chuva ou de rios, um processo também chamado de carsificação. Este 
processo ocorre em terrenos constituídos predominantemente por rochas solúveis, principalmente as carbonáticas (calcário, mármore e dolomitos) ou outros evaporitos, como 
gipsita.  
Fase inicial da espeleogénese. A rocha calcária possui diversas fendas e fraturas por onde as águas superficiais escorrem em direção ao lençol freático. As fendas aos poucos alargam 
e tornam-se grandes galerias. 
Fase intermediária. A água corrói e carrega os sais removidos da rocha, formando galerias ao longo de fraturas e camadas de estratificação. O rio superficial pode se tornar 
subterrâneo após a formação de um sumidouro e deixa um vale seco no terreno por onde corria. 
Quando o nível freático baixa naturalmente devido à dissolução e aumento de permeabilidade de camadas inferiores, as galerias formadas esvaziam-se. Em muitos casos, tetos que 
eram sustentados pela pressão da água podem-se desmoronar, formando grandes salões de abatimento.  
Fase avançada. O nível freático rebaixado deixa as galerias secas. O teto em alguns locais cede, formando salas de abatimento que ficam cheias de detritos. Espeleotemas começam 
a formar-se nas galerias e salas. 
A sedimentação dos minerais dissolvidos na água passa a construir formações no interior da gruta. Quando a água atinge as galerias secas através de fendas ou pela porosidade 
difusa das rochas (exsudação), o gás carbónico é libertado para a atmosfera e a calcite ou outros minerais dissolvidos precipitam-se, criando formações de grande beleza, chamadas 
coletivamente de Espeleotemas. 



… 
Grutas de colapso e erosão mecânica - podem ocorrer quando uma camada solúvel abaixo de uma camada de granito ou arenito é dissolvida e remove a sustentação das camadas 
superiores.  
Grutas de gelo - é o nome dado a algumas grutas de rocha, formadas por qualquer dos processos descritos acima, que podem localizar-se em regiões muito frias do globo e 
possuem temperaturas abaixo de 0°C durante todo o ano em pelo menos uma parte da sua extensão. Estas grutas têm o seu interior congelado ou com a presença de 
precipitações de gelo tornando-as tão exuberantes como as grutas cársicas. 
Grutas glaciares - este tipo especial de caverna não é formado na rocha, mas no gelo de glaciares. A passagem da água da parte superior da geleira para o leito rochoso produz 
tubos que podem ter desenvolvimento horizontal ou vertical. 
Grutas marinhas - podem ser totalmente submersas no leito oceânico ou formações parcialmente submersas em falésias rochosos da costa. Estas grutas em geral, são de 
origem tectónica.  
Espeleotemas  
Os espeleotemas são resultado dos minerais que foram removidos de camadas superiores da rocha e se encontram dissolvidos na água cristalizam-se e criam diversos tipos de 
formação no teto, paredes e chão das grutas. 
As formações mais comuns são descritas abaixo: 
Estalactites - As estalactites têm forma vertical, cónica ou cilíndrica e nascem no teto, desenvolvendo-se para o solo. São originadas pelo lento pingar da água, que cai dos tetos 
das grutas. A gota de água transporta consigo cristais de calcite que vai deixando ficar, agarrados ao teto. Gota após gota, a formação vai crescendo lentamente. 
Estalagmites - As estalagmites são semelhantes às estalactites, crescendo do chão em direção ao teto. São originadas pelo lento pingar da água que cai dos tetos. Normalmente 
onde existe uma estalagmite, existe por cima uma estalactite. Ver estalactite 
Colunas - Formação calcária cilíndrica em consequência da união de uma estalagmite e de uma estalactite que crescem na mesma direção mas em sentidos opostos. 
Cortinas e Bandeiras - Formação em tetos inclinados, em que a água não goteja, mas ao escorrer obliquamente permite a precipitação de filetes de carbonato de cálcio. Cria finas 
paredes de rocha que aos poucos engrossam em forma de cortinas cheias de ondulações. 
Couve-Flor - Formação rugosa, semelhante a uma couve-flor. Resulta normalmente dos salpicos da água na rocha, ou então devido à infiltração da água.  
Excêntricas - Formam-se em tetos, paredes, chão e mesmo sobre outros Espeleotemas e não seguem um caminho de crescimento vertical desafiando a lei da gravidade. Podem 
resultar da ação de correntes de ar, essas formas criam espirais, fitas e curvas em diversas direções. 
 
A Fauna 
A ausência de luz impede o crescimento de vegetação fotossintetizante. Pode ocorrer a presença de alguns fungos, além de folhas, frutos e sementes trazidos pela água ou 
animais, mas de forma geral pode-se considerar que a flora é praticamente inexistente. 
Os animais podem usar as grutas como abrigo ou habitá-la durante toda a sua vida. De acordo com seus hábitos esses animais são divididos em grupos: 
Trogloxenos - Animais que utilizam a caverna apenas para abrigo, reprodução ou alimentação, mas saem para realizar outras etapas das suas vidas. Todos os mamíferos 
cavernícolas podem ser classificados nesse grupo. Os principais trogloxenos são os morcegos. 
Troglófilos - Animais que podem viver tanto dentro como fora da caverna, embora não possuam órgãos especializados. Essas espécies são suficientemente adaptadas para viver 
toda a sua vida dentro das grutas, mas nada impede que vivam igualmente bem fora dela. Entre eles estão alguns crustáceos, aracnídeos e insetos. 
Troglóbios - Animais que se especializaram para a vida dentro das grutas. A maioria não possui pigmentação e pode ter os olhos atrofiados ou mesmo ausentes. Ao invés disso 
possuem longas e numerosas antenas ou órgãos olfativos muito sensíveis. Entre esses há diversos tipos de peixes, insetos, crustáceos, anelídeos e aracnídeos. 



… 
Acidentais - apenas ocupam cavernas de forma ocasional. 
Nestes grupos, os mais interessantes são os troglóbios, os verdadeiros cavernícolas que não sobrevivem no exterior. Entre eles podemos contar maioritariamente com artrópodes 
(aranhas, pseudoescorpiões, palpígrados, diplópodes, colêmbolos, dipluros, coleópteros, isópodes, decápodes, anfípodes) mas também com anfíbios ou peixes (presentes em 
cavernas de quase todo o mundo, ausentes no entanto na Europa).  
Os Morcegos 
Os Morcegos pertencem ao grupo dos mamíferos e são os únicos mamíferos que voam. Têm o corpo coberto de pelos, alimentam os bebés com o leite da mãe e mantêm a 
temperatura do corpo constante. 
Como vivem? 
Alimentam-se de insetos, que caçam durante a noite. Ainda que tenham boa visão, durante a noite utilizam principalmente o seu sistema de ecolocação que consiste na localização 
dos objetos e presas através das ondas de ultra-som que emitem pela boca e pelo nariz com frequência muito alta. Essas ondas atingem obstáculos no ambiente e voltam em forma 
de ecos com frequência menor. 
Na primavera dão à luz uma única cria, que cresce rapidamente. 
Durante os meses quentes do ano, acumulam grandes quantidades de gordura, que serve de reserva alimentar para o Inverno e durante o Inverno a maioria dos morcegos 
hibernam por longos períodos devido à falta de alimento. 
Onde se abrigam? 
Algumas espécies abrigam-se quase exclusivamente em grutas, minas e outros subterrâneos.  
A utilidade dos Morcegos? 
Os morcegos são muito úteis pois destroem grandes quantidades de insectos, combatendo pragas agrícolas e florestais e vectores de doenças. Numa só noite, um morcego pode 
comer mais do que o seu próprio peso em insectos! 
Porque estão ameaçados? 
A destruição ou perturbação dos vários tipos de abrigos é um dos factores responsáveis pela diminuição das populações de morcegos.  
Que podemos fazer? 
Se nada for feito as 9 espécies em perigo, e talvez mesmo outras, acabarão por se extinguir no nosso país. 
Ajuda-os evitando a destruição e perturbação dos abrigos e esclarecendo as pessoas sobre a necessidade de respeitar estes úteis e interessantes animais. 
  
Outras informações? 
http://www.gesmo.org , http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/ ,  
http://www.wix.com/anodomorcego/icnb , http://bats.regaleira.pt/ ,  

 


