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Verdadeiras guardiãs dos vestígios naturais e humanos precedentes, as cavernas 
representaram papel fundamental na sobrevivência de diversos povos pré-históricos, que viam 
em suas galerias painéis ideais para a imortalização de suas culturas.  A representação do 
cotidiano e do misticismo no interior das grutas mostra-se hoje como o mais conhecido vestígio 
dessas populações passadas, e as características de deposição dos sedimentos externos no interior 
das cavidades, não só permitem a conservação de vestígios arqueológicos, como de inestimáveis 
sítios paleontológicos, preservados pelas alternadas deposições dos sedimentos ricos em fósseis 
e  de camadas calcíticas, que funcionam como caixas de pedra embalando sítios fossilíferos. 
 As cavernas são, ainda na atualidade, palco de numerosas manifestações culturais e 
religiosas, estando fortemente representadas no imaginário popular contemporâneo e passado. O 
mesmo apelo místico, que reunia há milhares de anos homens em cavernas, é fator de agregação 
de multidões de visitantes às grutas nos tempos atuais, em cujos interiores realizam-se muitas 
das importantes expressões culturais brasileiras. Como exemplo podemos citar as manifestações 
católicas na Gruta do Bom Jesus da Lapa - BA, na Gruta Sapezal - MG, na Gruta dos Milagres - 
GO, na Festa do Bom Jesus da Lapa de Terra Ronca - GO, na Gruta de Ubajara - CE e ainda as 
cavernas rituais dos Índios Xavantes no Mato Grosso, entre muitas outras. 
 Mas não só a cultura popular está representada nas entranhas do subterrâneo. Já em 1961, 
pela Lei 3.924, as cavernas foram tidas oficialmente como Monumentos Arqueológicos ou Pré-
Históricos por se apresentarem como potenciais sítios da cultura paleoameríndia do Brasil e 
ficaram definitivamente protegidas pela Constituição Federal de 1988 e pelo Decreto 99.556/90 
que as definiram como Patrimônio Cultural Brasileiro. 

Exemplos incontestes de potenciais sítios arqueo-paleontológicos e históricos, estas 
feições do relevo mundial, particularmente expressivas no Brasil, dependem para o 
desenvolvimento de qualquer  das disciplinas das quais guardam riquíssimo potencial de 
pesquisa (biologia, história, arqueologia, paleontologia, geologia, geografia etc.) de seu 
conveniente mapeamento. 
 Estes abrigos dos testemunhos da evolução da vida e da terra dependem, para sua 
compreensão e para a realização de qualquer trabalho em seus interiores, do mapeamento 
sistemático de suas galerias, pois todo trabalho de pesquisa ou caracterização destes ambientes 
necessariamente passa por sua topografia. Entretanto, a pouca divulgação da técnica de 
mapeamento limita, em muito, o número de sítios convenientemente documentados sob o ponto 
de vista espeleológico - fundamental como registro e subsídio para sua análise.  

A caracterização física destes sítios culturais multidisciplinares mostra-se limitada pela 
maior ou menor capacidade de grupos técnicos em documentá-las eficientemente; numa 
proporção direta, o maior número de técnicos aptos ao levantamento espeleotopográfico refletirá 
na maior produtividade em campo. Da mesma forma a difusão destas técnicas entre o maior 
número possível de pessoas e grupos pertencentes aos meios não científicos refletirá numa maior 
capacidade, em âmbito nacional, de se conhecer melhor o patrimônio espeleológico brasileiro e 
suas peculiaridades, já que apenas 2.500 cavernas são conhecidas atualmente no país e poucas 
delas são topografadas. 
 O levantamento topográfico subterrâneo é realizado no Brasil por pouco mais de dez 
equipes espeleológicas distribuídas em seis estados da União, contudo nosso país possui 
aproximadamente 100 espeleogrupos e milhares de profissionais com afinidade técnica a esta 
área, distribuídos por todo o país, todos limitados pela inexistência de bibliografia específica e 
em nosso idioma.  
  Dentro da espeleologia, ciência inteiramente voltada à descoberta e conhecimento 
das cavernas, nota-se a necessidade clara do mapeamento contínuo de cada cavidade conhecida, 
por ser este o principal subsídio aos futuros trabalhos, em seu interior, a serem desenvolvidos por 
qualquer disciplina e à continuidade das pesquisas espeleológicas. A divulgação das técnicas de 
topografia espeleológica mostra-se fundamental para aumentar a capacidade documental da 
sociedade de forma a se multiplicar as topografias e conseqüentes notícias de novos sítios 
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culturais multidisciplinares, permitindo preservar-se a representatividade histórico-cultural das 
cavernas, elemento primordial à preservação desses ecossistemas. 
 A edição de uma obra voltada à formação de novos espeleotopógrafos é estratégica por 
dar às ciências emergentes, como a arqueologia histórica, a arqueologia pré-histórica e a 
paleontologia, meios de dinamizar sua capacidade de documentação e conseqüente ampliação 
das áreas de pesquisas e esta obra. Por permitir a disseminação das técnicas topográficas 
subterrâneas, confere a todas as classes, espeleológicas ou não, domínio para a execução destes 
levantamentos, culminando numa maior produtividade para todas as atividades e indivíduos que 
se relacionem de alguma maneira às cavernas, como biologia, arqueologia, paleontologia, 
história, geologia, zoonoses, religião, etc. 

A presente publicação busca abordar todas as técnicas necessárias aos levantamentos 
espeleotopográficos, de maneira completa e acessível a vários públicos como universidades, 
centros de pesquisa, ong's, órgãos oficiais, equipes de arqueologia e paleontologia, geólogos, 
espeleólogos, consultorias ambientais, "hobistas", etc.  

Mais do que somar como uma nova obra espeleológica ou topográfica, este livro 
apresenta-se como um instrumento fundamental para inúmeros profissionais e estudiosos, que 
têm nas cavernas objeto ou meio de trabalho e pesquisa, pois dá subsídios também para não 
espeleólogos dinamizarem suas ações. 
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Porquê Topografar uma Caverna? 
 

Os ambientes subterrâneos mostram-se místicos e complexos aos olhos desacostumados 
da interpretação de padrões estruturais tão desassociados das paisagens externas. Dessa forma 
torna-se fundamental representá-los e o mapa é um dos registros que melhor define determinada 
caverna. Podemos considerar o croqui, juntamente com a descrição sumária, como itens 
indispensáveis ao registro básico de cada cavidade. Neste trabalho trataremos da confecção de 
mapas, ou seja, representações gráficas de cavernas baseadas em levantamentos instrumentais. 

O trabalho de mapeamento nos dará a possibilidade de conhecer, com bastante 
aproximação o desenvolvimento total da cavidade, bem como o seu desnível. Nos fornecerá 
elementos para a análise da sua gênese, de suas feições, e de suas tendências de desenvolvimento 
para auxílio das explorações futuras e das prospecções na região, bem como servirá de suporte 
para outras disciplinas a serem desenvolvidas dentro das cavidades, tais como a biologia, 
fotografia, hidrologia, paleontologia, etc. 

Atenção: As cavernas, como ambientes desconhecidos, podem apresentar diversas 
situações de risco à vida de quem desenvolve atividades em seu interior. Torna-se extremamente 
necessário que atividades neste ambiente sejam orientadas por espeleólogos capazes e bem 
preparados tecnicamente. Mais do que riscos “físicos” como abismos, correntezas, cachoeiras, 
salões em desmoronamentos, gases tóxicos, deve-se ter conhecimento que tal atividade expõe o 
praticante ao contato com diversas bactérias e fungos, entre eles o Histoplasma capsulatum 
causador da histoplasmose. A responsabilidade sanitária em tal atividade é totalmente do 
praticante, cabendo a ele garantir de sua própria segurança.  

 
Abaixo, relacionamos alguns termos que serão úteis na compreensão do texto, dando uma 

idéia básica de suas aplicações. No entanto todos eles serão melhor compreendidos ao longo 
deste trabalho, onde estarão embasados pelo contexto, não sendo necessário um total 
entendimento deles neste início de estudo.  
 
 
 
Amarrar - ligar um determinado ponto à topografia através de medições. Posicionar um 

detalhe, relacionando-o com outras referências em desenho. 
Azimute, contra-azimute, orientação - direção na qual se observa um determinado ponto, 

com referência à sua diferença angular em relação ao norte magnético; o mesmo 
que orientação.  O Contra-azimute é a direção contrária ao azimute (possui uma 
diferença de 180 graus desse).  

Base - objeto que serve de referência em terreno do exato posicionamento de cada ponto de 
realização das medidas espeleotopográficas. 

Cantar, leitura - ação de comunicar aos demais topógrafos, uma informação instrumental 
ou relativa ao mapeamento.   

Caverna, cavidade ou gruta - toda cavidade natural subterrânea penetrável pelo homem. 
Ao longo desse texto consideraremos como sinônimos estes termos. 

Corrigir - utilizar-se de artifícios (formulas, informações) para adequar determinado dado.  
Corte -  detalhe em desenho que permite visulaizar o contorno de uma galeria ou salão de 

caverna. 
Desenvolvimento - o quanto uma galeria ou caverna se prolonga subterrâneamente. 
Desnível, inclinação, declive e aclive - toda diferença de relevo em determinado trecho. O 

desnível ou inclinação de um terreno pode ser classificado como: declive, para os 
terrenos que se apresentam em descida; aclive, para os terrenos que estão 
subindo. 
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Escala - relação entre tamanho do objeto real e o tamanho em que foi desenhado. Quanto 
maior ou menor os detalhes podem ser visualizados em um mapa, nos referimos 
como sendo maior ou menor a escala, daí falar-se em “escala grande” ou “escala 
pequena”. 

Esqueleto - esquema simplificado e primário de representação das informações 
topográfica. 

Galeria, conduto, salão ou intervalo - certo trecho de uma caverna. Para este texto são 
considerados sinônimos. 

Grau positivo e negativo - utilizado nas medições dos desníveis, considerando-se como 
negativos todos os ângulos localizados abaixo da linha de horizonte (em declive) 
e como positivos todos acima dessa linha (em aclive). 

Homem bússola ou instrumentista - membro da equipe espeleotopográfica responsável 
pelo manuseio dos instrumentos de medidas. 

Perfil - desenho que observa a caverna lateralmente. Detalhe topográfico.  
Planta plana, projeção horizontal ou planta baixa - sinônimos para a representação dos 

contornos das galerias de uma caverna, desenhados expressando as dimensões 
largura e comprimento (desenvolvimento). 

Plotar - determinar o posição de algo em um mapa. 
Ponta de trena - membro da equipe espeleotopográfica responsável pelas medidas das 

distâncias e escolha do local das bases. 
Ponto zero - exato ponto de entrada de uma caverna. 
ProHz (projeção horizontal), DesLn (desenvolvimento linear) e Desnível  - compõem 

os três elementos mais comuns das estatísticas de uma caverna. Mostram 
numericamente o quanto uma caverna se desenvolve para o subterrâneo. 

Prumo, bolha - artifício de alguns equipamentos que permite nivelar-se suas plataformas 
com a linha do horizonte. 

Puxar - ato de estabelecer a posição de nova base topográfica. 
Ramificação, derivação - divisão ou cruzamento de galerias de uma caverna. Ato de puxar 

visadas de uma base para várias outras.   
Visada ou trenada - Visar é determinar a orientação magnética de um determinado ponto 

e dar uma trenada é medir a distância entre dois pontos. Juntos são parte do 
procedimento básico do levantamento topográfico, e passaram a designar cada 
parcela do trabalho destinado a recolher todas a informações de uma referida 
base.  

 
Mas, o que é uma topografia? 

 
Nada mais é que o desenho, a representação em papel dos contornos e detalhes embutidos 

nas galerias de uma caverna. Através da sucessão de medidas e desenhos baseados nas variações 
do relevo interno e da orientação magnética dessas galerias, poderemos, por meio do tratamento 
das informações (dados) em escritório, observar as três dimensões possíveis: o comprimento, a 
largura da galeria e a altura do teto em relação ao piso. Todo o processo espeleométrico pode ser 
dividido em duas fases, a primeira é composta de medições e desenhos, compondo o 
Levantamento Topográfico propriamente dito e é por nós denominada como Trabalhos de 
Campo. A segunda fase trata da análise e aplicação dos dados coletados, de forma a resultar na 
arte final da topografia e suas estatísticas, trataremos esta fase com Trabalhos de Gabinete. De 
modo geral o conjunto de dados obtidos em campo nos permite as seguintes combinações: 
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Planta Plana ou Planta Baixa (PB): significa 
a combinação do comprimento e da largura de 
uma galeria, possibilitando sua visualização 
aérea. Através dela poderemos representar o 
espaço que uma caverna ocupa no terreno, 
através de sua sobreposição a um mapa 
geográfico, ou seja sua projeção à superfície. 
 

Perfil Longitudinal (PL): compõe-se da 
combinação do comprimento e da altura de 
um conduto ou trecho de caverna, 
possibilitando a percepção de todo o relevo de 
caminhamento dentro do intervalo 
representado, de forma a se observar 
lateralmente a cavidade.  

 
Corte Transversal (CT): combinando a altura do conduto com sua largura, 
propõe-se a representar  o contorno da galeria no exato ponto da observação, 
dando uma noção da dimensão do lugar.  

 
 

 
 
Dessa forma, por meio do uso da bússola, aparelho que determina a direção do ponto 

desejado, baseando-se em sua orientação em relação ao norte magnético, através do uso da rosa 
dos ventos, pode-se representar as diversas curvas que se faz dentro de uma caverna.  
 
 

Qual o equipamento necessário? 
 

Instrumentos de medida e de desenho, a saber: 
 
Bússola 
Clinômetro 
Trena 
Formulário de Topografia 
 
Outros equipamentos auxiliares, mas não exenciais, são: 
 
GPS 
Altímetro 
Topofio 
 
 
Bússola: peça fundamental na topografia, destina-se a 
determinar a orientação da visada (observação do ponto 
atual ao seguinte) em relação ao norte magnético. No 
Brasil, não existe uma padronização do equipamento a 
ser utilizado pelos espeleogrupos, de forma que a 
disponibilidade determina o equipamento. As mais 
utilizadas são a Suunto, a Brunton e a Topochaix, que 
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utilizam-se do sistema de graus (com disco graduado de 360 graus) que permitem leitura de 
azimute e contra azimute. 
    
   
   
Clinômetro: Trabalha com a diferença entre  o horizonte 
(eixo x) e a gravidade (eixo y). O clinômetro da Topochaix 
trabalha com seu ponteiro estabilizado, através de uma 
balança, ao eixo y (da gravidade), sendo sua escala 
graduada de 0 a 90 graus. 
 
 

   
   
Trena: fita centimétrica, geralmente em PVC, destinada à 
medida de distâncias. Prefere-se para uso em caverna, 
aquelas dotadas de “corpo” aberto, por facilitar sua limpeza. 
São encontradas em vários tamanhos, utilizando-se 
preferivelmente as de 30 ou 50 metros para os 
levantamentos espeleológicos.  

 
 
 

 
GPS: Global Position System, aparelho destinado a 
determinação  da posição de um ponto  na esfera 
terrestre, pelo uso de triangulação por meio de 
satélites. Possui vários outros recursos, como o da 
navegação, que permite o caminhamento para pontos 
determinados anteriormente.  Em espeleometria tem a 
utilidade de criar pontos externos às cavidades - 
âncoras - aos quais amarram-se topograficamente as 
entradas da cavidades. Recomenda-se sempre registrar 
tanto os dados em Coordenadas UTM como em 
Coordenadas Geográficas. 
 
 
Altímetro:  Instrumento para determinação da diferença altimétrica entre o ponto em que se está 
e o nível do mar. Em espeleometria os altímetros são para uso restrito à superfície, como forma 
de se determinar a altitude dos pontos de entrada de uma caverna. Normalmente encontram-se 
aparelhos que variam suas escalas de 50 em 50 metros, de 10 em 10 metros, de 5 em 5 metros e 
de 1 em 1 metro. A precisão deste equipamento é questionável, já que sofre influências diretas da 
temperatura ambiente e da pressão atmosférica. Os aparelhos com mais aproximação (1 em 1 
metro) necessitam constante aferimento em marco de altitude já conhecida, para um uso 
confiável. Contudo o uso do altímetro, mesmo com medidas aproximadas, é recomendável para a 
maior parte do território brasileiro, onde as cartas topográficas não permitem a determinação de 
altitudes mais precisas que a do aparelho, por conta de suas pequenas escalas de representação 
gráfica.  
 
Base topográfica - embora não envolva um equipamento propriamente dito, a forma de marcar, 
em terreno, a posição exata da base topográfica deve ser considerada antes de ir a campo, 
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constituindo-se como material de topografia. Trataremos mais profundamente deste detalhe no 
prosseguimento do texto. 
 
Formulário de Topografia: ficha impressa destinada ao registro de todos os dados oriundos do 
levantamento topográfico. Deve ser preenchida com letra legível, a caneta com tinta não solúvel 
em água ou com lápis quando for em poliéster. A unidade de medida de cada informação, não 
deve ser reescrita, pois já é predefinida. Todas as medidas devem ser feitas em metros e em caso 
de frações devem ser expressas como tal. O azimute e o desnível são em graus. Desse modo são 
os seguintes campos disponíveis neste formulário: 
 

(entidade responsável pelo levantamento) 
Caverna:       Data:   
Equipe/Função:         
Equipamento:         

 de distância  para azimute  desnível  LE LD  altura profundidade observação 

  (m)  (º) (+/-   º) (m) (m) (m) (m)  
           
           
           
 

informações instrumentais dados para o detalhamento 
 
• Caverna: Nome de registro da cavidade e seu respectivo número identificador na Sociedade 

Brasileira de Espeleologia. 
• Data: Dia em que foram realizadas as medições registradas na presente folha, mesmo que não 

totalizem o levantamento. 
• Equipe/Função: Nome e função de cada membros da equipe. 
• Equipamento: Marca e modelo da Bússola, Clinômetro e Trena utilizadas pela equipe. 
• de: Base de origem da visada (de onde parte a leitura; onde está posicionado o 

Instrumentista). 
• distância: comprimento da visada entre as bases. 
• para: Base de destino (para onde converte a leitura; onde está posicionado o Ponta de Trena). 
• azimute: Ângulo da visada em relação ao norte magnético. Varia apenas de 0 a 360 e os 

ângulos representados por uma ou duas casas decimais não devem ser anotados antecedidos 
de “zeros”. 

• desnível: Ângulo de inclinação do terreno, os declives devem ser anotados com o sinal “ - 
”(menos) em frente ao ângulo obtido, expressando sua negatividade. Os terrenos em subida 
serão considerados positivos, expressando aclives e serão antecedidos pelo sinal “ + ” (mais). 
Os terrenos planos possuem ângulo nulo e devem ser anotados como “O” (zero). 

• LE (lateral esquerda) e LD (lateral direita): A soma dessas medidas devem representar a 
largura no trecho de caminhamento do conduto e  no ponto da base topográfica. Devem ser 
medidas sempre pelo Ponta de Trena tendo com referências dos lados a posição do 
Instrumentista, ou seja, o direcionamento da visada e devem formar com esta 
aproximadamente o ângulo reto. A altura da leitura deve ser aproximadamente a altura do 
peito, sendo que casos particulares como o de tetos baixos, salões amplos, laterais em 
espeleotemas ou grandes blocos, devem ser discutidos com o Desenhista. As irregularidades 
nas feições de contorno do conduto ou salão devem ser expressadas pelo corte transversal 
sendo a LE e a LD apenas referência para estes registros, cabendo ao desenhista solicitar ao 
Ponta de Trena as medidas complementares necessárias. 
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• altura: metragem entre o piso e o teto da cavidade, imediatamente acima da base em que está 
o Ponta de Trena. Usualmente, em situação de tetos altos, esta medida é estimada 
visualmente, utilizando-se como escala a altura de um dos membros da equipe. Pode-se, em 
casos especiais, estimar a altura por meio de dendômetro ou pelo uso de balões atados a linhas 
de nylon, pois estes métodos possuem limitações práticas para seu uso. 

 
• profundidade: medida auxiliar 

utilizada em duas situações 
distintas. A primeira é para 
registrar a profundidade de cursos 
d’água ou lagos, onde a base está 
estabelecida ao nível da água 
dentro da qual se topografa. A 
segunda aplicação refere-se à altura da base em relação ao 
solo, nos casos em que for necessário seu estabelecimento acima da altura natural de visada, a 
exemplo de estar sobre um grande bloco ou sobre estalagmite (e estes não representem o piso 
da galeria).  

  

 
• observação: Destina-se ao registro de tudo que se julgar 

necessário assinalar na referida base. Uma medida extra 
importante é a Distância das Costas (DC) que registra a diferença 
em relação às costas do Ponta de Trena e a parede do conduto. Em 
cada folha, abaixo da tabela estão dispostas linhas extras para 
maior detalhamento das observações necessárias. 

 
 
• O campo em branco no extremo esquerdo da tabela destina-se à 

anotação posterior, em gabinete, das distâncias corrigidas, ou seja, 
em projeção horizontal de cada intervalo. 
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Qual a Equipe envolvida nos trabalhos? 
 
 A equipe ideal de topografia é composta por cinco espeleológos, a saber: 
1. Instrumentista (ou homem-bússola): responsável pela leitura dos instrumentos determinando 

o azimute e inclinação entre as bases; leva consigo a bússola, o clinômetro e uma das pontas 
da trena;  

2. Ponta de Trena: Responsável pela determinação da posição de cada nova base topográfica e 
pela leitura da Distância, LE, LD, DC, Altura e Profundidade da base; 

3. Desenhista: Realiza os desenhos de detalhamento da caverna, representando tudo que a 
compõe em cada intervalo entre-bases (visadas). Mais adiante, nesse texto, faremos maiores 
considerações sobre o trabalho do desenhista;  

4. Anotador: Registra no formulário específico, de maneira legível, todas as informações do 
Levantamento Topográfico, devendo confirmar por repetição cada dado “cantado” pelos 
outros membros da equipe; 

5. Explorador: Responsável por orientar a direção preferencial que o levantamento deve seguir, 
realizando a exploração de todos os “pontos de dúvida” de forma a não se desprezar, no 
trabalho, qualquer conduto secundário. Ajuda o Ponta de Trena na determinação da posição 
da base e da medida das laterais e DC.  

Excepcionalmente a equipe pode ser reduzida ou ampliada em seu número de membros. 
Um levantamento de bom nível pode ser realizado por três pessoas, onde o Ponta de Trena 
acumula a função de Anotador e tanto ele como o Instrumentista realizam a exploração 
necessária. É importante frisar que o Desenhista não deve acumular outra função, dada a 
complexidade e morosidade de seu trabalho.  

Numa equipe ampliada, pode-se acrescentar mais um Desenhista que ficaria responsável 
exclusivamente pelo execução do Perfil Longitudinal. Mais um Explorador/Auxiliar de trena 
pode ser acrescentado naquelas cavernas muito amplas ou extensas.   

 
 



 12 

Como Funciona o Levantamento Topográfico? 
 
 A topografia é uma sucessão de informações, que se originam num determinado ponto 
(Base de origem) e seguem para um outro (Base de destino). As Bases nada mais são que 
referências marcadas no interior da caverna e são posicionadas pela própria equipe de topografia. 
Mais à frente discutiremos os tipos de bases (marcações topográficas) que podem ser utilizadas.  
As bases determinam o ponto exato em que o Instrumentista e o Ponta de Trena estão parados e 
em conseqüência o ponto exato onde foram realizadas todas as leituras instrumentais e medidas.  
 Não existe uma ordem para se iniciar o mapeamento de uma caverna, de forma que 
obtém-se o mesmo resultado iniciando o trabalho de um ponto interno qualquer para o restante 
da cavidade ou de sua entrada para o interior. No caso de cavernas com exploração incompleta 
sugerimos iniciar-se da entrada para o interior, pois ao final dos trabalhos tem-se um bom 
documento de como as galerias se comportam, servindo de subsídio para a continuidade dos 
levantamentos. Nas cavernas muito grandes é conveniente o mapeamento durante a exploração. 

O primeiro passo num mapeamento é escolher a posição da primeira base, de forma que 
pode estar exatamente na entrada da caverna (Ponto Zero) ou mesmo no centro do primeiro 
salão. O importante é que dessa Base possa-se ter um caminhamento, pelo seu conduto principal, 
que certamente representará seu eixo morfológico, ou seja sua melhor tendência de crescimento. 
A primeira base, em nosso formulário, será representada por uma linha completa onde constarão 
as informações referentes a LE,LD e Altura. As demais, como azimute, distância e inclinação 
não existirão pois esta base não tem origem em nenhuma outra e é dessa maneira,  a origem de 
toda nossa topografia. 
  Determinada a primeira base, à qual daremos o nome, por exemplo, de Base 0, o 
Instrumentista posiciona-se nela e o Ponta de Trena segue para a o próximo ponto ao longo do 
caminhamento pela gruta, onde marca nova base, a Base 1. Da Base 0 para a Base 1 é esticada a 
trena e feita a leitura da distância. O Instrumentista de frente para o Ponta de Trena lê  o azimute 
acusado pela bússola e o desnível do terreno entre as bases. As medições de LE, LD e Altura 
serão tomadas pelo Ponta de Trena e corresponderão à base em que se encontra, ou seja, à Base 
1. Ao final desses procedimentos, toda a segunda linha de nosso formulário deverá estar 
preenchida, competindo ao Anotador garantir que não seja esquecida a leitura de nenhuma 
informação.  
 Desse ponto o Instrumentista vai para a Base 1, marcada pelo Ponta de Trena e este vai 
para o próximo ponto que determinar, a Base 2. Inicia-se nova leitura de informações com a 
seguinte vocalização do Instrumentista: 
 _ Da Base 1 para a Base 2, distância: oito e trinta; azimute: dois cinco três; inclinação: 
menos doze. 
acompanhada pelas informações do Ponta de Trena e pela repetição de cada informação recebida 
pelo Anotador, de modo a adquirir, com a prática, melodia e cadência na rotina topográfica.  
 Dessa forma é estabelecida uma seqüência de caminhamento de base para base, conduto 
após conduto, até se atingir todos os extremos da cavidade. De uma determinada base pode-se 
ramificar quantas outras forem necessárias, de forma que em uma galeria que se divida em três 
outras, serão feitas três novas bases (uma em cada entrada de galeria), todas com uma mesma 
origem. 
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Quais os Erros mais Comuns nas Leituras Instrumentais? 
 

 Ao se trabalhar as informações de uma topografia, depara-se com o erro acumulado do 
levantamento. Geralmente os erros podem ser diminuídos com cuidados metodológicos básicos, 
aos quais devemos todos, como equipe, observá-los. O Instrumentista, como autor da maioria 
das medidas realizadas durante o levantamento, deve estar especialmente familiarizado com os 
equipamentos e procedimentos topográficos gerais e atento a todas as situações complicantes e 
interferentes nas leituras instrumentais. Analisemos abaixo as situações mais comuns 
responsáveis pelos erros nas medições. 
 
1. Visadas muito inclinadas -  situação de leitura da bússola nos terrenos irregulares, onde a 

diferença de desnível entre uma base e outra, força a realização da leitura do azimute através 
de um “jogo de vista” para permitir a visualização da base a ser visada. Como a maioria das 
bússolas exigem estar relativamente aprumadas para que seu disco graduado corra livremente, 
sendo as visadas realizadas através de “miras”, algumas alternativas devem ser empiricamente 
desenvolvidas para contornar estas falhas. Mais adiante, veremos o uso da bússola Topochaix 
e alguns de seus macetes. 

 
2. Posição do Instrumentista e do Ponta de Trena - durante a tomada da inclinação - a leitura 

do desnível relativo entre duas bases pode ser influenciada pela diferença de posição entre a 
origem e o destino da visada. Deve-se sempre, nestas leituras, observar uma mesma distância 
aproximada entre o solo e o ponto de referência para a visada (geralmente a chama no 
capacete ou o foco da lanterna do Ponta de Trena). Quanto mais curta for a distância entre as 
bases, maior será o erro 
ocasionado por este tipo de 
diferença. Padronizou-se que 
no momento da leitura do 
desnível o Instrumentista e o Ponta de Trena devem tomar a mesma postura, ou seja, se um 
estiver deitado sem possibilidade de levantar-se o outro deve também deitar-se ou colocar a 
chama próxima ao solo.   

 

 
3. Por interferência de objetos metálicos (como iluminação frontal, lanternas, mosquetões...) - 

no item “medições instrumentais” veremos uma pequena tabela da distâncias em que certos 
objetos interferem na performance das bussolas, dando uma idéia dos cuidados a se tomar. 
Realmente, para a minimização desse problema deve-se apenas estar atento às suas causas. 

Leitura da Topochaix 

Leitura da Suunto 

 
4. Por má interpretação na leitura da informação - cada modelo 

de instrumento pode possuir características de leitura 
diferentes, por exemplo, a bússola Topochaix quando 
observado o azimute através de seu prisma, a graduação 
crescerá da direita para a esquerda. Esta mesma medida se feita 

utilizando a bússola Suunto crescerá da esquerda para a direita. 

Outro exemplo pode ser dado através da leitura da inclinação 
utilizando-se o clinômetro da Universelle Topochaix, onde a 
escala superior está em porcentagens e a inferior em graus, 
devendo-se sempre utilizar a segunda. 
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5. Equipamento não nivelado - algumas bússolas exigem estar com suas plataformas niveladas 
horizontalmente, sendo que a pressa na leitura de uma visada geralmente é responsável pela 
desatenção a este aspecto, ocasionando leituras com o disco preso. Uma dica para a 
verificação da “liberdade” do disco é a realização de um breve giro do tronco, após o qual 
pode-se observar o disco correr até estabilizar-se. 

 
6. Troca de Instrumentista - teoricamente este não deveria ser motivo de erros, porém a prática 

nos mostra que a execução de uma seqüência topográfica com a variação do Instrumentista 
embute um erro acumulado muito maior que o normal. Provavelmente este fato se deve à 
prática de cada um “arredondar” as medidas de maneiras diferentes, naqueles instantes onde 
as medições são mais complicadas. O fato de um dos Instrumentistas estar mais habituado que 
o outro com a aparelhagem em uso, também deve ser considerado. 

 
7. Troca ou uso de mais de um equipamento - a substituição de um aparelho por outro, 

mesmo que do mesmo modelo pode ocasionar aumento do erro acumulado, pela diferença de 
“vício” de cada um deles. Recomenda-se o uso de equipamentos aferidos e não muito antigos, 
embora equipamentos de boa qualidade possam se manter aferidos durante anos, isso só 
dependendo das suas condições de uso e conservação.  

 
8. Erro no uso da trena - Um dos aspectos práticos geradores de erro na topografia é o modo 

de uso da trena, que por ocorrer variação na tensão em que é esticada, o seu curso nunca 
permanece perfeitamente na horizontal, formando uma barriga (a catenária). No entanto este 
erro não compromete o levantamento e seria ingenuidade tentar eliminá-lo durante o uso. A 
tentativa em esticar drasticamente a trena durante as visada só resulta na deformação da 
mesma, danificando o material. Deve-se notar que as trenas novas possuem um intervalo 
aproximado de 10 cm em sua ponta, antes do início da escala, devendo-se desconsidera-lo nas 
medidas. 

  
 

 
Como se determina a Seqüência das Bases? (Progressão Topográfica) 

 
 Cada espaço compreendido entre duas bases recebe atenção especial da equipe 
topográfica, pois será a união destas seqüências  que resultará no mapa final. O sequenciamento 
das bases deve obedecer o melhor posicionamento dessas de forma a garantir um levantamento 
que possibilite uma boa representação gráfica da caverna, de modo que sempre devemos ter em 
mente que o intervalo da visada (aquele entre duas bases) representa um trecho característico a 
ser documentado. Dessa forma teremos vária situações, de acordo com a caverna ou o trecho de 
caverna que se quer mapear. Uma cavidade com longas galerias, que não possuam modificações 
drásticas em suas paredes, piso e teto, determinará um trabalho por “economia de bases”, ou 
seja, serão feitas visadas longas (com até 50 metros) de modo a diminuir a quantidade e a 
precisão dos desenhos executados, ganhando-se no tempo de realização da topografia.  Este 
método também se justifica no mapeamento de cavidades com grande desenvolvimento, onde 
uma topografia de detalhe exigiria do grupo incontáveis dias de campo para finalizá-la. 
 Cavernas com desenvolvimento inferior a 2.000 metros justificam a realização da 
topografia de detalhe, onde qualquer mudança significativa na morfologia da gruta determina o 
posicionamento de novas bases. Nestas cavernas, com o intuito de alcançar a maior 
correspondência dos desenhos finais com a cavidade real, realizam-se visadas curtas que variam 
de poucos metros a poucas dezenas de metros.  
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 A maior parte das cavernas justificam uma topografia detalhada, a qual quando bem feita, 
elimina, na maioria dos casos, a necessidade de novo trabalho topográfico. Nisso se incluem 
todas as cavernas com desenvolvimento superior a 100, pois percebe-se que uma pequena 
cavidade geralmente só é visitada por ocasião de sua descoberta e dos trabalhos de topografia, 
isso relaciona-se à grande demanda de novas cavernas ainda por explorar. Cavernas menores, 
geralmente, podem ser representadas esquematicamente através de croquis realizados in loco 
com ou sem auxílio de instrumentos. 
 Voltando a “como se posicionar bases”, podemos citar cinco maneiras básicas de 
caminhar na topografia. Cada maneira possibilita o mapeamento de uma determinada situação de 
relevo na caverna, influenciando na confecção dos desenhos finais e no tratamento dos dados, ou 
seja, as estatísticas da gruta. Vejamos as maneiras básicas de se fazer a progressão topográfica: 
 
 
1. Realizando uma sucessão de bases, onde o caminho 

a seguir nunca cruza trechos já topografados, temos 
uma poligonal aberta, ou seja, mediremos ao longo de 
uma linha irregular que sempre seguirá para uma 
nova base; 

2. No caso da topografia de um conduto que faz uma 
curva e converge para um trecho anteriormente já mapeado, recomenda-se fechar a 

poligonal, ou seja, “amarrar” a última base antes do 
“encontro das galerias, a uma base anteriormente 
estabelecida, completando assim uma volta completa. 
As poligonais fechadas podem ser usadas em 
ambientes muito amplos, de forma a se representar com 
bastante realidade o contorno do salão. Toda topografia 
deve conter pelo menos uma poligonal fechada, pois por 
meio dela calcularemos a precisão dos trabalhos; 

 

 

 

3. Ambientes amplos podem também ser mapeados por 
irradiação de bases, ou seja, de uma base central 
puxam-se visadas ao longo de todo o seu perímetro, 
descrevendo-se um círculo. Este método representa 
excelentemente a variação tanto das paredes como do 
relevo do piso da caverna. Cada extremidade da radiação 
representa uma base e pode derivar quantas outras forem 
necessárias; 

 

4. A Triangulação pode ser aplicada em galerias largas, usando-se o posicionamento da bases 
alternadamente na parede esquerda e na parede direita do conduto, fechando-se 

esporadicamente poligonais. Não 
recomendamos tal método por ser trabalhoso 
e apresentar algumas limitações, como 
exemplo podemos citar que é mais adequado 
para uso em galerias largas e regulares, 
porém  dificulta o cálculo do desnível e do 
Desenvolvimento Linear do trecho (vide 
capítulo sobre cálculos);  
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5. O quinto método, mais comumente utilizado, 
trata-se simplesmente da mistura de todos os 
anteriores, escolhendo-se a melhor maneira de 
estabelecer as bases de acordo com cada 
situação dentro da cavidade.   

 
 

 
 

Quais os cuidados no Posicionamento das Bases? 
 
 Uma base deve estar posicionada de modo a não dificultar  a visada seguinte, ou mesmo 
de modo a economizar visadas, contudo não deve prejudicar o detalhamento da caverna. Deve-se 
observar que nos pontos onde existam condutos laterais a serem atingidos, economiza-se tempo 
se as visadas originarem-se de um mesmo ponto, irradiando-se. O artifício da irradiação também 
deve ser explorado ao máximo para sinalizar características marcantes nos ambiente, sejam 
espeleotemas, início e término de grandes blocos, pontos de drenagem, contatos litológicos, 
“olhos-d’água”,  cachoeiras na parede, grandes concentrações de guano de morcegos, início e 
término de clarabóias, posição de fósseis, etc. Por fim, o maior cuidado deve ser em representar 
as mudanças morfológicas da caverna, através do novo posicionamento de bases em cada uma 
delas. 
 Quando uma base, ao fim de um conduto ou próximo à parede durante uma irradiação, 
não estiver encostada na parede, deve-se realizar uma medida extra a que apelidamos de 
Distância das Costas (DC), que nada mais é que a distância das costas do Ponta de Trena para a 
parede (seguindo-se a orientação da visada atual). Esta medida (DC) é muito útil no caso de 
visada em uma curva de conduto, onde a leitura seguinte foge muito da orientação da visada 
anterior de modo que a posição correta da curva que a parede descreve é deficientemente 
indicada pelas LE e LD (que são transversais à visada), dificultando o trabalho do Desenhista na 
execução do desenho final da caverna.     
 

Tipos de Bases 
 

 A marcação da base no interior da caverna deve ser feita de acordo com a necessidade de 
reutilizá-las ou não e ao período após o qual serão reutilizadas. Dessa forma temos a 
possibilidade de utilizar bases sem realizar marca alguma no terreno e até de precisar fixá-las 
com tinta a óleo ou resinas. A maneira em que a base é marcada determina quatro tipos, a saber: 
 
1. Flutuante: utilizada em pequenas cavidades onde seu desenvolvimento é totalmente 

conhecido, não sendo provável a continuação ou nova topografia. Caracteriza-se pela 
ausência total de marcas no ponto de referência da Base, ocorrendo durante os trabalhos 
apenas a substituição do Ponta de Trena pelo Instrumentista. Esta base também é utilizada 
para se mapear perímetros de lagos, onde os topógrafos encontram-se em flutuadores e fazem 
o contorno do lago. Esta forma de base facilita a ocorrência de erro que vai se acumular no 
fechamento da poligonal; 

 
2. Temporária: é a mais comumente utilizada e caracteriza-se pela colocação no ponto de 

referência de um cartão numerado ou de outro material para sinalização do lugar, não estando 
este bem fixado. Normalmente esta base é recolhida ao final da topografia ou pelo desenhista 
quando da sua passagem pelo lugar. Permite pouca oscilação da posição exata da base, 
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devendo o observador situa-la ao centro de seu corpo. Esta base pode ser removida ou tirada 
do lugar acidentalmente. 

3. Fixa: é qualquer meio de marcação de base que só permita sua remoção por ação voluntária 
de uma pessoa. Dessa forma é, geralmente, um cartão, plaqueta ou fita que vai amarrado a 
uma pedra ou espeleotema. Atualmente as fitas sintéticas são largamente utilizadas, pois 
permitem fácil fixação e o nome da base pode ser anotado em seu próprio corpo. Esta base é 
fixada nas grutas em que são necessários novos levantamentos topográficos, como pontos de 
origem dos novos trabalhos e de amarração desses aos anteriores. Em grutas de conhecimento 
público estas bases quando visíveis, mesmo em condutos interiores, são freqüentemente 
removidas. 

 
4. Permanente: São as marcações definitivas, onde normalmente se utiliza tinta a óleo sobre a 

pedra, ou plaquetas fixadas por resinas poxi. Detalhe importante é que esta base deve conter, 
além de seu número, o nome da  equipe topográfica que a fixou e a data, de modo aos 
trabalhos realizados por outros autores poderem utilizá-la com um bom grau de confiança. O 
posicionamento dessa base deve obedecer um estrito bom senso, evitando-se agredir o 
ambiente e que o visita posteriormente.     Modernamente, as boas equipes adotam a 
utilização dessa base em suas topografias apenas em pontos estratégicos das caverna muito 
grandes, onde se realizam sucessivos trabalhos topográficos, com o abandono de inúmeras 
galerias laterais sem mapeamento ou naquelas grutas que sofrem repetidos remapeamentos. 
Uma base permanente deve ser usada  no caso de topografias incompletas, para determinar os 
pontos de prosseguimento, nos casos em que não se tiver uma previsão segura do período de 
retorno aos trabalhos, ou quando esse período for demasiadamente grande. Outro uso é para o 
amparo a trabalhos futuros, em outras disciplinas no interior da caverna, permitindo amarrar-
se o posicionamento de escavações, observações biológicas, etc. aproveitando-se as bases 
permanentes já existentes. 

 
* As bases externas às cavernas obedecem os mesmos critérios de definições e convenções das 
bases internas. 

 
 
 

Nominação das Bases 
 

 O nome das bases deve ser simples e seqüencial, podendo dar noções diferenciadas às 
várias seções da caverna. Pode-se intercalar número e letra porém deve-se evitar ramificar em 
excesso a nominação. O importante são as bases, independente do nome que usam, estarem 
corretamente amarradas uma nas outras através das anotações no formulário de topografia, não 
existindo nenhum problema em se pular intervalos numéricos, como forma de distinguir seções 
da caverna. Uma letra pode ser antecedida ao nome como forma de melhor referenciar 
determinado trecho, por exemplo D12 poderia ser uma base que compõe o contorno da dolina de 
entrada, ou F34 uma base externa à gruta que pertence ao caminhamento de ligação entre duas 
cavernas distintas, pelo lado de fora do afloramento rochoso. Sugerimos que as bases não 
recebam nomes  ramificados além de três casas, assim quando se estiver topografando da base 
6b3 e o conduto se ramificar em dois, ao invés de nomear as bases seguintes como 6b3a e 6b3b 
nominaria-se por 7 e 8 respectivamente e destas para 7a e 7b, de forma a simplificar os nomes. 
Na volta ao conduto principal, retoma-se a numeraçào pelo próximo da seqüência, neste 
exemplo, a base 8.  

 
 

Medições Instrumentais  
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 O uso de instrumentos deve ser constante e consciente para se obter boas leituras dos 
mesmos. Daremos aqui informações básicas sobre o uso dos princiapais modelos, de forma que o 
aprendizado real se efetuará com a prática.  
 
 A Bússola Topochaix é um instrumento com múltiplas funções, de forma a ser 
necessária a avaliação de seu corpo para o reconhecimento de cada uma delas. Em sua função 
bússola deve ser posicionada  aproximadamente 30 centímetros à frente do corpo, à altura do 
queixo. Possuindo peso relativo, e devendo trabalhar nivelada, é necessário acostumar-se à 
posição de segurá-la para que não sejam difíceis as leituras. Este aparelho deve ser mantido 
sobre a mão esquerda espalmada na horizontal e ficar nesta posição durante a leitura do azimute.  
 
Observações importantes no uso: 
 
• Na leitura através do prisma a escala cresce da direita para a esquerda; 
• Na leitura direta ou do prisma os algarismos com grafia correta correspondem ao azimute e os 

invertidos ao contra azimute. 
 
 

O sistema de orientação utilizado no Brasil é o de graus, numa escala que varia de 0 a 
360 com crescimento no sentido horário. Por ser a bússola um mecanismo magnético está sujeito 
a interferências naturais e ocasionais. As interferências causadas pela presença, na região, de 
magnetismo não são tão comuns, porém as interferências provocadas ocasionalmente é o motivo 
mais freqüente de erro no levantamento de dados. Algumas bússolas são extremamente sensíveis 
a presença de objetos metálicos, como a Suunto, que pode ser prejudicada pela proximidade com 
relógio, capacete metálico ou com o equipamento frontal de iluminação ou mesmo de uma 
lanterna. A Topochaix possui baixa suscetibilidade a interferências, de modo que, se observadas 
as distâncias mínimas constantes da tabela abaixo (distâncias estas, superiores àquelas que 
correspondem à postura natural durante as leituras), dificilmente sofrerá interferências. 
 
 
Tabela de interferência para Topochaix 
 
 

material intensidade distância conclusão 
    
iluminação frontal grande menor que 10 cm pode ser usado 
relógio digital pequena 3 cm pode ser usado 
lanterna plástica média média 4 cm pode ser usada 
lanterna plástica pequena Média 4 cm pode ser usada 
 
 
 

De toda forma, uma prática aconselhável é a vigilância por parte do Instrumentista 
(responsável pelas leituras dos equipamentos) e do Anotador (responsável pelo registro dos 
dados) quanto à coerência das informações. Após certa prática nos trabalhos topográficos, fica 
muito fácil prever quantos graus uma visada derivou da anterior, percebendo-se possíveis erros. 
A repetição de visadas incoerentes durante uma topografia determina a necessidade da suspensão 
dos trabalhos e da realização de triangulações no local para a determinação do motivo da 
variação das visadas - se humano ou se magnético. 
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Outra fonte de erro de visada com este aparelho é o terreno demasiadamente acidentado 
facilitando erros de leitura e o erro embutido. O erro embutido (ou a precisão desse instrumento) 
é de 0.5 graus, determinados pela graduação grau a grau de seu êmbolo. Tal erro, nas medições 
espeleométricas, não ocasiona transtornos e mesmo acumulado ao final da topografia não se 
mostra compremetedor. Já o erro de leitura é o principal responsável pela variação na qualidade 
das medições. Pode-se observar, com freqüência, elevado erro em galerias de blocos abatidos, 
ocasionado pela grande quantidade de visadas curtas e muito inclinadas.  

 
A postura de leitura da Topochaix (projetada ± 30 cm à frente do corpo, na altura do 

queixo) dificulta extremamente visadas inclinadas, onde se deve fazer a mira com o aparelho 
inclinado e então aprumá-lo sem perder seu direcionamento. Alguns artifícios práticos foram 
desenvolvidos para contornar e melhorar a sua precisão nestes casos:  

 
1. Nas visadas em aclive: segurar a trena esticada abaixo da cintura e com a bússola 

aprumada deve-se fazer a visada pelo curso da trena, que estará obedecendo o 
direcionamento da base seguinte; 

 
2. Nas visadas em declive: elevar, ao máximo,  a trena esticada sobre a cabeça e fazer a 

visada em seu corpo, que estará alinhado ao azimute. 

 
 

 
O Clinômetro Topochaix deve ser colocado lateralmente, com a frente para esquerda e 

elevado à altura dos olhos para a visada, que utiliza a mesma mira da bússola. Durante a leitura 
deve-se manter apertado (com o indicador direito) o botão que libera/trava o ponteiro, soltando-o 
quando estiver estabilizado. A leitura deve ser feita 
sempre na escala de baixo (em graus) e não na 
superior (em porcentagem) pois é  o sistema padrão. 
Quando o ponteiro estiver no quadrante esquerdo 
representa a leitura de um declive e quando estiver no 
quadrante direito representará um aclive. 
Convencionou-se chamar de positivo os aclives e de 
negativo os declives, desse modo teremos 5, -12, 0, 42, 
-8 ... como exemplos de leituras. Para a leitura do 
desnível, o Instrumentista e o Ponta de Trena devem 
manter uma mesma postura, de forma que a altura, 
relativa ao piso, do ponto de saída e do ponto de 
chegada da visada sejam aproximadamente iguais. 

Como se faz os desenhos de D
 

 Paralelamente aos levantamentos instrumentais 
equipe, o desenhista segue realizando todos os seus c
etalhamento 

realizados pelos demais membros da 
roquis de detalhamento usando como 
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referência as bases topográficas deixadas pela equipe. Normalmente os levantamentos 
instrumentais são bem mais rápidos que os desenhos, obrigando o restante da equipe a esperar a 
aproximação do desenhista. A planta baixa e os cortes transversais são básicos em qualquer 
mapeamento, podendo variar a quantidade de CT de acordo com a necessidade de detalhamento 
da caverna, sendo que um CT para cada base estabelecida é o padrão mínimo adotado.  
 

O Perfil Longitudinal é um desenho complementar à topografia, mesmo sendo ele, a 
uma primeira vista, o que melhor define o ambiente da caverna, por mostrar as variações de seu 
teto e de seu solo, nem sempre é executado, dada a quantidade de apontamentos que o desenhista 
tem a seu cargo. Em sua confecção deve-se sempre registrar todo o contorno do teto e piso ao 
longo do caminhamento das 
visadas, de forma que minúcias 
como degraus no teto, 
espeleotemas que se 
sobressaem, material que 
compõem o piso em cada 
trecho, blocos abatidos sobre o 
chão e seus tamanhos, são 
importantíssimos para a 
qualidade da representação. 

 

 
O desenho do Corte Transversal deve representar o contorno da 

galeria exatamente no ponto onde a base é estabelecida, devendo, desse 
modo, o desenhista estar posicionado atrás da equipe de topografia e 
afastado da base, podendo contemplar todo o contorno do trecho. A 
direção da observação será, normalmente,  a mesma da orientação da 
visada feita no local.       

O desenhista preocupa-se em registrar o posicionamento de cada detalhe significativo 
dento das galerias, sejam blocos abatidos, conjuntos de espeleotemas ou de um espeleotema 
específico, mudança no relevo do piso, inclinações dos terrenos, presença de água, etc. e para 
isso lança mão das convenções topográficas sugeridas pela SBE, podendo “inventar” outras que 
julgar necessárias para representar particularidades. Todo desenhista deve ser capaz de 
interpretar seus rascunhos, passando-os a limpo nos primeiros dias após retornar ao escritório, 
tendo em vista que a memória recente das feições da cavidade auxiliam em muito na execução 
dos primeiros desenhos de finalização da topografia. Sem este cuidado, seria impossível uma boa 
interpretação dos rascunhos nos pontos onde as medições permitiriam dúvidas quanto aos 
detalhes. 
 Geralmente os desenhos durante a topografia são realizados em papel milimetrado e 
executados com lapiseira de grafite fino (0.3 ou 0.5 mm) permitindo um embutimento de maior 
quantidade de detalhe em menor espaço. Com a prática e possuindo o desenhista uma boa noção 
de proporção e escala, consegue-se bons resultados mesmo em folhas brancas. Não é necessária 
a obediência de uma mesma escala aproximada em todos os rascunhos de desenho durante a 
topografia, sendo este critério definido de acordo com a complexidade do lugar a ser 
representado.  
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Normalmente, em uma mesma folha de desenho, misturam-se cortes e plantas dispostos 
pelo simples critério da existência de espaço onde possam ser representados, de modo que a 
referência da base topográfica em meio aos rabiscos passa a ser a dica principal de qual parte da 
gruta está ali grafada, acontecendo inclusive sobreposições de desenhos, sem, no entanto, 
prejudicar suas interpretações. Deve-se evitar tal confusão sempre que possível, podendo-se 
dispor em seqüência os cortes isolando-os da planta plana, contudo este tipo de cuidado é 
desenvolvido de acordo com cada estilo pessoal de desenho. O uso, nos desenhos originais e na 
arte final, de um “homenzinho” esquemático, em escala com as feições da caverna, é de grande 
utilidade para auxiliar o desenhista ou observador na interpretação dos desenhos. 
 

 
O Bloco diagrama é o desenho que melhor define uma caverna. Trata-se de representar 

as galerias subterrâneas dentro de cubos, simulando a presença da caverna no subsolo. Para sua 
confecção é necessário, além da planta baixa e cortes transversais, de um bom detalhamento das 
feições longitudinais da cavidade. Outro fator importante é a capacidade do desenhista de 
trabalhar bem os elementos da perspectiva, conferindo realismo e a impressão tridimensional ao 
desenho. Não abordaremos o feitio do bloco diagrama, por depender muito mais  do dom 
artístico do desenhista, que de técnicas topográficas extras. Esta técnica mostra-se limitada para 
cavidades muito ramificadas, forçando sua representação parcial, tanto pela sobreposição das 
galerias quanto pela crescente dificuldade artística para realização dos desenhos. Qualquer bom 
artista saberá realizar excelentes blocos diagramas, munindo-se apenas de seu bom senso e 
alguns cálculos. Abaixo exemplificamos esta técnica, com a Gruta Dois Irmãos - DF 012. 
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TRABALHOS DE GABINETE 
 

 
Introdução 

 
 Os levantamentos de campo são morosos, detalhistas e, para algumas pessoas, até mesmo 
maçantes. Porém para cada parcela de tempo gasta dentro da cavidade será gasta outra igual ou 
superior, dedicada a cálculos, dúvidas, desenhos, surpresas e muita satisfação, tudo sobre uma 
prancheta de desenho.  
 A prática de se traduzir os emaranhados numéricos e as confusões de traços, registrados 
em folhas carregadas de lama, para um mapa de fácil interpretação é o assunto  que detalharemos 
a seguir, no que chamamos de “trabalhos de gabinete” ou de escritório.  
 
 
 

O Tratamento dos Dados 
 

 Tudo que se faz com as anotações de campo, após se sair da caverna e com o objetivo de 
garantir que os dados não sejam perdidos e ainda com a finalidade de prepará-los para 
comporem os desenhos finais da topografia, chamaremos de “tratamento dos dados”. Desse 
modo teremos ações para correção das informações angulares ou o simples ato de passar a limpo 
os desenhos.  

O primeiro passo para se concretizar um mapa é a confecção do “esqueleto” da caverna. 
Trata-se do esquema, através de retas dispostas de ponto a ponto, onde cada ponto representa 
uma base topográfica, de modo a simular todo o caminhamento feito durante os levantamentos 
de campo. Com o esqueleto pronto, são inseridos todos os desenhos de detalhamento de forma a 
caracterizar cada ambiente.  

 
Existem hoje duas formas de se montar o esqueleto de uma caverna: 

  
•   Através do uso de softwere específico. Vários são os programas para computadores pessoais 
que executam o tratamento das informações de topografia em caverna. O mais prático é o 
programa Survex, pela sua praticidade. O Survex destina-se apenas aos cálculos estatísticos e à 
apresentação da poligonal topográfica (o esqueleto), sem  a representação dos contornos laterais, 
alturas de tetos ou dos detalhes das galerias. Não trataremos neste trabalho sobre a forma de usar 
o Survex, por ser de fácil uso e melhor compreendido na prática. 
 
• Através do lançamento manual das informações. Abordaremos este método, por 
acreditarmos ser de grande utilidade seu conhecimento, ajudando em muito na compreensão da 
teoria topográfica. Ao se verificar informação por informação, o espeleólogo passa a perceber 
grande parte das falhas cometidas nos levantamento de campo. Nota-se, por exemplo, que uma 
simples mudança na posição de uma determinada base poderia ter feito grande diferença no 
resultado final da topo. Dessa forma, é imprescindível, para se trabalhar bem em campo, ser 
capaz de executar grande parte das tarefas em gabinete, já tendo passado horas sobre a prancheta 
trabalhando na correção e fechamento de poligonais, no cálculo de erros, na confecção dos 
desenhos, etc. 
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•   A Correção das distâncias 
 

 É o primeiro passo para se montar o esqueleto. Sendo o esqueleto uma projeção plana, 
necessita que as distâncias medidas em terrenos inclinados sejam corrigidas para uma 
representação chapada em um plano. Uma boa forma de compreendermos esta relação, é 
analisarmos um triângulo retângulo, observe a alusão que faremos dele com o ambiente 
cavernícola: 
 
 

Renomeamos cada parte de 
triângulo para a nossa realidade e 
desse modo a hipotenusa representa 
a Distância Real (aquela que 
caminhamos no terreno, medidas 
pela trena), o cateto adjacente 
representa a Distância Corrigida (a 
projeção em um plano da DR), o 
cateto oposto representa o Desnível 

(diferença de altura entre a origem e o destino da visada) e por fim os ângulos complementares 
representam os Ângulos dos Desníveis. Perceba que o exemplo acima representa a seguinte linha 
em nosso formulário de topografia:  

  

 
 

 de distância  para azimute  desnível  LE LD  altura profundidade observação 

  (m)  (º) (+/-   º) (m) (m) (m) (m)  
11,49 7 15 8 215 40 2,15 1,6 4 - amblipigio 
 
  

Note que  alguns valores constantes na figura não existem em nossos dados originais. 
Utilizamos a seguinte formula para conseguí-los: 
 
DC = DR * Cos âD (distância corrigida é igual à distância real multiplicado pelo cosseno do 
ângulo do desnível) 
 
 
 Dessa forma, utilizando-se apenas uma calculadora científica e as informações dos 
campos distância e desnível, devemos calcular a distância corrigida de cada visada topográfica 
feita em campo, anotando-as no primeiro campo de cada linha, em nosso formulário. Essa 
medida corrigida  nos será útil para a confecção da projeção horizontal da caverna. 
 



 24 

Confecção do esqueleto da Planta Baixa 
 
 

 De posse de todas as distâncias corrigidas elas serão relacionadas com o azimute para 
montar a seqüência topográfica realizada em campo.  
 Utilizaremos, para isso, uma folha milimetrata, um transferidor de 360 graus, um 
escalímetro (régua dotada de intervalos em várias escalas: 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 
1:500, etc.),  e uma lapiseira. Três cuidados são necessários antes de iniciarmos o tracejamento, a 
saber: 
 
1. Deveremos definir a escala do desenho que faremos, ou seja, a relação entre o tamanho real 

e o tamanho em que será desenhado, escolhendo-se assim, o tamanho do papel em que 
desejamos realizar o desenho final. Através de uma rápida soma de todas as distâncias de 
visadas feitas no conduto principal da caverna (aquele mais longo e que, de forma geral, a 
representará). Não se preocupe se não acertar na primeira vez, pois vários serão os trabalhos 
em que se terá de refazer o esqueleto em menor ou maior escala.  
Por uma questão prática, principalmente no que toca à facilidade e aos custos de fotocopiar o 
desenho final, adota-se como formato máximo para suas topografias o padrão A2 ou seja um 
retângulo de 59,4 x 42,3 cm. Os equipamentos fotocopiadores atualmente encontrados no 
mercado, propiciam cópias, inclusive coloridas, até o formato A3 (29,7 x 42,3cm), de modo 
que topografias em formato A2 podem ser reproduzidas em cores através de cópias de suas 
metades e posterior colagem.  
Equipamentos denominados xerocopiadores, permitem cópias P&B (preto e branco), pelo uso 
de toner,  até uma largura máxima de 95 cm e com o comprimento que for necessário, dada a 
alimentação do papel ser feita por bobina. Isso amplia a possibilidade de confeccionarmos 
plantas até o formato A1 (84,6 x 59,4cm), sabendo-se que a cópia sairá em P&B.  
Outra possibilidade é a cópia heliográfica, porém seu reinado como única forma de copiar 
papéis de grande formato, está acabado e, atualmente, mostra-se apenas com desvantagens, 
através de um processo caro, onde suas cópias azuladas e de péssima qualidade perdem a 
nitidez em pouco tempo.  

 
2. Determinar a orientação do papel, ou seja escolher para onde o norte magnético (Nm) irá 

apontar em nossa folha milimetrada. Utiliza-se da diferenciação das quadrículas milimétricas 
para esta orientação, de forma que, a exemplo, poderemos definir como orientador as linhas 
mais grossas que cortam o papel verticalmente, padronizando-se o norte ao topo da folha e o 
sul em sua base.  
Recomenda-se traçar o esqueleto sempre em folhas milimetradas, preferencialmente A3, dada 
a facilidade de  emendar novas folhas, pela existência das quadrículas, não se deformando a 
orientação do Nm. Este detalhe é interessante, tendo em vista que freqüentemente nossos 
desenhos sairão pelas bordas, mostrando que “aquele conduto” que você imaginava seguir 
numa direção, comporta-se bem diferente. 

 
3. Determinar a orientação preferencial da caverna, ou seja, tentar saber em intervalos de 90 

graus qual a direção que os condutos seguem, podendo-se orientar o papel milimetrado 
longitudinalmente ao desenvolvimento da cavidade, buscando evitar o desperdício do papel. 
Não se preocupe muito com este detalhe, pois serão inevitáveis as colagens de novas folhas. 
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 A partir desse passo, com a folha orientada, passaremos a lançar todos os dados de 
orientação dos condutos. Observe as duas visadas abaixo e sua plotagem no rascunho: 
 

 de distância  para azimute  desnível  LE LD  altura profundidade observação 

  (m)  (º) (+/-   º) (m) (m) (m) (m)  
- - - 0 - - 6,2 0.5 3 - boca 

11,49 0 15 1 45 40 2,15 1,6 4 - DC 3.5 
11,49 1 12,4 2 90 -22 3,2 5,1 3,5 - guano hemat. 

 
 
 
 Note que sobre um ponto inicial (base 0) foi posicionado o transferidor com o seu 0/360 
graus orientado para o norte escolhido. Marcou-se, então, o ponto exato correspondente ao 
azimute 45º que corresponde à visada de 0 para 1. Sobrepondo-se o escalímetro da origem 0 ao 
ponto que indica a direção 45º, traçou-se uma reta com o exato comprimento da distância 
corrigida, neste caso 11,49 metros. Ao final dessa reta de visada determinou-se um novo ponto, 
que corresponde à base 1 e conclui o lançamento da primeira visada.  

Para o lançamento da segunda visada, posiciona-se o transferidor no ponto da base 1 
(sempre orientado com o Nm) e marca-se, com um risco leve, o novo direcionamento de visada, 
ou seja da base 1 para 2 o azimute de 90º. Retira-se o transferidor e coloca-se o escalímetro 
seguindo do ponto da base 1 para a marca que determina o azimute 90º, risca-se a distância 
corrigida, na escala desejada. Neste caso temos novamente 11,49 metros, marcando-se com um 
ponto forte a posição da base 2.  

Desse modo segue-se traçando todas as visadas levantadas em campo, sempre 
observando o sequênciamento anotado no formulário de topografia, ou seja: de qual base está 
indo para qual base; lembre-se que não necessariamente a equipe de campo seguiu uma ordem 
lógica. 
  



 26 

Plotadas as visadas, partiremos para o lançamento de todas laterais das bases. Para isso 
devemos lembrar que LE e LD foram posicionadas, necessariamente, observando-se o 
direcionamento das visadas. Usando o 
escalímetro, colocado com um ângulo de 
aproximadamente 90º em relação à visada 
anterior, sobre o ponto da base a que 
correspondem as laterais a serem lançadas, 
risca-se levemente a distância da base à 
parede esquerda e da base à parede direita. 
No trabalho de campo, onde uma lateral é 
extremamente longa e com muito desnível, 
anota-se complementarmente a inclinação da 
lateral, devendo-se corrigir esta informação para seu lançamento no esqueleto. Se isso não for 
feito, teremos um exagero na largura do salão. Normalmente não se corrigem as distâncias 
laterais, mesmo porque, só no caso acima é que são colhidos dados das inclinações de LE, LD e 
DC. No caso do lançamento de DC, deve-se seguir a mesma orientação da visada, como no 
exemplo acima. 

 

 
 Ao final do lançamento das informações de visadas e laterais, tem-se pronto o esqueleto, 
e parte-se para o próximo passo, desenhar o detalhamento.  
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Pratique a confecção de esqueleto simples com a Gruta Dois Irmãos DF-012, localizada 

pelo EGB em 1974, quando foi batizada de Gruta dos Morcegos.  
 
 

Espeleo Grupo de Brasília - EGB 
 

Caverna: Gruta Dois Irmãos   DF - 012 Data: 15/10/91 
Equipe: Falcão, Edvard, Tadeu, Leila, Adelmo, Alexandre 
Equipamento:  Bússola/Clinômetro Topochaix, Trena Stanley pvc 30m 

 de distância  para azimute  desnível  LE LD  altura profundidade observação 
  (m)  (º) (+/-   º) (m) (m) (m) (m)  

4.42 0 4.8 1 15 -23 0.5 2 2.2  Entrada 
5.57 1 6.8 2 15 -35 2A 2.5 6.5   
6.13 2 6.25 A2 280 -11 2 2.5 2.2   
7.63 2 7.9 3 5 -15 3 1.5 4   
2.7 3 2.7 4 40 0 1 0 2.5   
3.3 4 3.3 5 329 0 1 0.3 1.2   
1.7 5 1.7 6 23 0 0.5 0.3 0.9   
2.64 3 3.05 3A 89 30 0.4 0.4 3   
1.87 3A 2.1 3B 85 -27 conduto 0.7 0.9   
3.45 3B 3.46 3B1 355 -5 1 0.4 1.8   
3.37 3B1 3.4 3B2 45 -7 3 0.8 1.2  LE fenda 
4.82 3B2 5.1 3B3 33 -19 1.5 1 0.5  LE fenda 
1.6 3B3 2 3B4 68 -34 3 0 0.4   
2.63 3B 2.7 3C 188 13 0.3 0.9 2   
2.05 3C 2.9 3D 188 45 0.3 0.2 1   
2.49 3C 2.5 3C1 140 -5 0.15 0.2 1   
2.22 3 2.9 3E 135 40 0 1 3   
1.51 3E 5.85 3E1 158 -75 0.2 0.9 0   
3.11 2 4.4 2A 60 -45 0.9 5 8.5  LE fenda 
1.15 2A 4.45 2B 115 -75 0.2 0.2    
3 2B 3 2X 328 0 1 2 3   
6.12 2B 6.15 2C 310 -5 0.6 1.1 3   
3.95 2C 4 2D 315 9 0.7 2 1.35   
5.52 2D 6.2 2D1 305 -27 0.2 0.3 2.5  teto em fenda 
4.28 2D 4.3 2E 65 5 SALA 3E1 1.5  LD em fenda 
5.01 3E1 5.3 3E2 333 -19 0.4 0.4 3   
3.03 A2 3.5 B2 300 -30 0.3 0.2 1   
1.98 A2 2 A3 220 8 2 1.2 1   
3.45 A3 3.75 A4 207 -23 2.5 0.5 2.2   
3.18 A4 3.2 A5 175 12 0.3 0.7 1.2   
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Desenhos da Planta Baixa 
 

 Com os esqueletos prontos, inicia-se a transferência dos detalhes para eles e o primeiro 
passo importante é traçar-mos os contornos das paredes, para isso lançaremos os contornos das 
paredes de marca a marca das laterais. Note que alguns dos desenhos estarão fora de escala, 
deverendo-se esticá-los ou encurtá-los, sem no entanto prejudicar os detalhes de contorno. 
Algumas curvas de galerias ou confluências de várias delas nos apresentarão dúvidas, mas com a 
prática aprenderemos, pelo uso das medidas complementares de DC, a minimizar estas situações.  
 Após traçados os contornos das galerias, colocaremos em cada intervalo seus detalhes, 
como blocos abatidos, textura do piso, espeleotemas, cursos d’água, etc. Para isso nos 
utilizaremos das convenções topográficas adotadas pela Sociedade Brasileira de Espeleologia, 
listadas mais adiante. 

 
 
 

Corte Transversal e Perfil Longitudinal 
 

 O CT representa o contorno da galeria, no exato ponto em que a base foi estabelecida. 
Desse modo que as medidas de Altura e as distâncias laterais serão fundamentais. Cada corte é 
desenhado em separado, podendo ou não obedecer a mesma escala utilizada para a projeção 
horizontal. Em caso do uso de escala diferente, esta deve ser claramente referenciada e utilizada 
em todos os CT. 
 Para desenhar o CT marca-se um ponto que corresponderá à base topográfica e dele 
traça-se as LE e LD. Partindo-se dessa mesma base joga-se a altura do teto. O esqueleto do CT 
tem a aparência de um T invertido. Desse ponto, lançaremos, baseado nos desenhos originais, o 
contorno de cada parede e do teto e em seguida preencheremos o desenho com os detalhes 
existentes (estalactites, pedras, cortinas, etc.)  
 O PL é montado sobre seu esqueleto do mesmo modo que montamos a ProHz e o CT, a 
diferença é que trabalharemos com os contornos de teto e piso. Não existem convenções para as 
representações em PL, devendo ser utilizada a criatividade e arte para caracterizar os detalhes 
das galerias. 
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Fechamento de Poligonais 
 

 Sempre que numa topografia, uma visada retorna a uma base anteriormente estabelecida, 
acontece o que chamamos de poligonal fechada, ou seja, fecha-se uma circunferência. Na 
confecção do esqueleto, depararemos com poligonais fechadas, que, no entanto, ao se posicionar 
a última base, esta não coincide com a base inicialmente plotada, ficando distante da mesma. 
Esta distância é o erro acumulado durante as medições dessa poligonal. Para continuarmos 
confeccionando o esqueleto deveremos fechar a poligonal, fazendo os pontos coincidirem. 
Descreveremos o método geométrico mais fácil e usual para correção do erro, distribuindo-o 
igualmente por todas as bases do intervalo. Observe as ilustrações abaixo: 
 
 

 
 
 O primeiro passo foi determinar o erro acumulado, medindo-se dentro da escala usada, a 
distância entre os pontos do erro. No exemplo tivemos 50 cm de erro acumulado. O segundo 
passo é determinar o direcionamento do erro, ou seja a direção em que a base final deverá se 
movimentar para encontrar-se com sua posição correta. Determinado isso, no caso 325º, 
dividiremos o erro acumulado pelo número de bases envolvidas na poligonal. Note que a base 6 
só deverá ser contada uma única vez. Como resultado teremos o erro de visada nesta poligonal, 
no caso 10 cm por base. 
 Agora distribui-se o erro por cada base, ou seja, faz-se uma progressão aritmética com o 
“erro por base”, saindo-se da base de origem com o valor zero, indo-se para a base seguinte com 
o valor de 1 vez o erro. Nesta base este valor determinará o seu novo posicionamento, derivando-
a conforme a orientação do erro acumulado.  Na segunda base, esta é derivada, sempre no 
sentido do erro, uma medida de 2 vezes o valor, ou seja 20 cm. Na terceira base serão 30 cm, na 
quarta base serão 40 cm e finalmente na quinta base, serão 50 cm, fazendo-a coincidir  sobre sua 
posição correta.  
 Perceba que, aparentemente, existe uma grande distorção do salão, mas note que o erro 
em cada base é de apenas 10 cm, ficando a representação corrigida mais fiel à realidade. Um 
cuidado importante durante a confecção de esqueletos que possuam poligonais fechadas, é o de 
fechar as poligonais antes de ramificar condutos de suas bases, pois a correção da poligonal 
influenciará todas as visadas a ela ligadas. Uma situação crítica tem-se quando se fecham 
poligonais sobre bases de outras poligonais, constituindo um excelente exercício para medir a 
paciência do topógrafo no gabinete.  
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Pratique o fechamento de poligonal com a topografia da Gruta Sapezal, caverna com caráter religioso a quase um 
século, no município de Unaí - MG. A poligonal 0-8-20-22-10-0 corresponde a um pequeno lago e as bases 1,2 e 3 
caracterizam a boca de entrada. 

 
Espeleo Grupo de Brasília - EGB 

Caverna: Lapa Sapezal Data: 22/02/97 
Equipe: Edvard, Júlio e Queops 
Equipamento:  Bússola/Clinômetro Topochaix, Trena Stanley pvc 50m 

 de distância  para azimute  desnível  LE LD  altura profundidade observação 
  (m)  (º) (+/-   º) (m) (m) (m) (m)  

26.85 0 28.4 1 70 19      

18.49 0 20.4 2 92 25      

21.03 0 23.2 3 131 25      

21.5 0 21.9 4 151 11      
23.01 0 23.3 5 171 9      
16.74 0 17 6 184 10      
20.32 0 20.4 7 209 5      
16.5 0 16.5 8 220 4      
16.74 0 16.8 9 258 -5      
17.17 0 17.3 10 284 -7      
15.88 0 16 11 296 -7      
13.7 0 13.7 12 335 0      
20.99 0 21 13 6 -1      
14.39 0 14.4 14 18 2      
18.99 0 19 15 32 2      
25.18 0 25.2 16 54 -2      
16.04 16 16.2 17 288 8      
10.66 17 10.7 17a 255 5      
7.88 17 8 18 289 10      
9.67 18 9.7 19 285 3      
8.64 19 9.7 19a 238 27      
5.53 19 6.1 19b 310 25      
7.14 19 7.6 19c 22 20      
22.6 8 22.6 20 277 -1      
12.21 20 12.4 21 43 -10      
21.58 20 21.7 22 6 -6      
6.2 22 6.6 22a 26 20      
14.3 20 14.3 23 312 1      
17.03 20 17.1 24 288 5      
19.4 20 19.6 25 255 8      
19.16 20 19.4 26 236 9      
19.26 20 19 27 210 16      
8.11 20 8.4 28 172 15      
18.14 20 18.7 29 141 14      
11.23 20 11.3 30 127 6      
11.09 20 11.8 31 163 20      
10.99 31 11 32 241 3      
5.71 32 5.8 33 259 10      
16.6 10 16.6 22 295 0      
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Confecção do esqueleto para um Perfil Longitudinal 
 

 O esqueleto que serve de base na confecção do perfil longitudinal, utiliza as informações 
de DR e do desnível. O perfil longitudinal é mais adequado para representar um trecho de 
caverna que siga uma orientação aproximadamente igual. Desse modo, a representação da 
posição de um PL em uma planta baixa, será visualizado como um traço reto ao longo de toda 
uma galeria ou salão, até abordar uma parede. Em casos distintos, pode-se fazer um PL de toda 
uma seqüência de galerias, ignorando por completo suas curvas, tendo-se no desenho uma 
caverna reta, através de um PL retificado. 
 O esqueleto é montado com a mesma técnica anteriormente explicada, utilizando-se no 
lugar dos dados de leitura do azimute os dados referentes ao desnível. Não teremos uma 
orientação de Nm em nossa folha, mas sim uma linha horizontal, na qual sempre manteremos o 
zero do transferidor. Teremos, assim, duas escalas graduadas de 0º a 90º, onde aquela que estiver 
acima do horizonte corresponderá aos aclives e aquela que estiver abaixo do horizonte 
corresponderá ao declive. Observe os esquema do lançamento abaixo: 
 
 

 de distância  para azimute  desnível  LE LD  altura profundidade observação 

  (m)  (º) (+/-   º) (m) (m) (m) (m)  
- - - 0 - - 6,2 0.5 3 - boca 

11,49 0 15 1 45 40 2,15 1,6 4 - DC 3.5 
11,49 1 12,4 2 90 - 22 3,2 5,1 3,5 - guano hemat. 
 
 

  

 
  

 Perceba que após o traçado básico do esqueleto, jogou-se a altura do teto em cada base e 
em seguida montou-se o contorno do piso e teto, com a representação dos detalhes de cada 
intervalo. 
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Confecção do Desenho Final 
 

 Após todos os esqueletos desenhados e preenchidos pelos detalhamentos das galerias, 
confecciona-se o mapa final (documento final, destinado à consulta e reproduções). Este mapa 
será desenhado em material resistente e que permita bom manuseio e qualidade nas cópias. 
Normalmente utiliza-se o papel vegetal para este fim, porém este material danifica-se facilmente 
quando não estiver bem guardado. O poliéster é, atualmente, a melhor folha para desenhos finais, 
por não absorver umidade, não se “viciar” quando acondicionado enrolado, não rasgar e ser de 
excelente facilidade nos traçados a nanquim, permitindo fáceis correções, inclusive em grandes 
trechos de desenho. De qualquer forma, o desenho final é uma arte e recomendamos às pessoas 
não habituadas nas técnicas de desenho a nanquim, que se familiarizem nelas, através do contato 
com profissionais da área (arquitetos, projetistas, artistas, espelotopógrafos).  
 O mapa final constará de todo o detalhamento da caverna, lançados nos desenhos 
anteriores, de modo a excluir-se o esqueleto, marcando apenas as posições das bases. Com a 
análise das convenções topográficas na pag. 41 formaremos uma boa idéia do que é representado 
do interior das cavernas. 
 Todos os artifícios que o desenhista puder desenvolver para uma melhor compreensão do 
ambiente representado, pode e deve ser utilizado para dinamizar o mapa, desse modo a 
confecção de topografias coloridas vem se mostrando muito adequada. 
 Este mapa contará com a planta baixa, o perfil longitudinal (quando existir), os cortes 
transversais, um carimbo informativo, a legenda com as convenções usadas , uma escala gráfica 
e a indicação da orientação da planta baixa em relação ao norte magnético e seu desvio em 
relação ao norte geográfico. 
 
 O “carimbo” do mapa é um quadro informativo que acumula os principais dados da 
caverna e seu entorno contendo todas suas informações geográficas. O exemplo abaixo 
corresponde ao utilizado atualmente pelo EGB e possui as dimensões de 9 x 17,5 cm. Todos os 
campos devem estar preenchidos e novos campos podem ser livremente acrescentados. 
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  As localizações tanto dos CT quanto dos PL representados na planta final, devem estar 
especificadas por meio das convenções específicas, conforme os exemplos abaixo. Note que a 
linha principal da convenção representa o exato lugar representado pelo CT e pelo PL, sendo que 
as linhas perpendiculares a ela, indicam a posição em que se observou o trecho, ou seja, a 
direção na qual o desenhista observou o detalhe. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cálculo do Erro 
 

 O erro instrumental acumulado durante os trabalhos topográficos só podem ser 
estimados, através da análise dos erros das poligonais. Já aprendemos a determinar o erro 
acumulado em uma poligonal, dessa forma a média aritmética(soma de todos os erros, dividida 
pelo número de poligonais fechadas)  dos erros em uma topografia nos dará o erro instrumental 
médio dos trabalhos de campo. Esta informação será útil para determinar o nível de qualidade 
topográfica do trabalho. Mais a frente detalharemos as normas de enquadramento dos erros 
instrumentais e níveis de detalhamento para os mapeamentos, conforme a UIS - Union 
Internationale de Spéléologie (que adotamos) e a BCRA - British Cave Research Association, as 
duas normatizadoras utilizadas no Brasil. 
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TEORIAS E CONCEITOS BÁSICOS PARA ENTENDERMOS UMA CAVERNA 
 
Antes de partir-mos para calcular o tamanho de uma caverna, a profundidade de um abismo ou 
quantos metros para dentro do chão uma gruta se aprofundou, deveremos ver algumas 
recomendações básicas da Sociedade Brasileira de Espeleologia a respeito de certas definições, 
que nos ajudarão a compreender uma caverna e entendermos o que é continuidade e 
descontinuidade em uma topografia. 
 
 
Ponto Zero de uma caverna (entrada) 

 

 
Primeiro ponto da entrada de uma 

caverna, em que se pode fechar o desenho 
de um corte transversal. No caso de uma 
entrada em abismo, é aquele ponto que 
permite o primeiro contorno em projeção 
horizontal, ou seja, o ponto na boca de 
entrada em que se consegue fechar um 
primeiro circulo. 
 
 
Caverna, Gruta e Abismo 
 
Conceito básico em espeleologia, está atualmente padronizado pela SBE. Neste trabalho 
desconsideramos a padronização abaixo, utilizando todos como sinônimos, para evitar uma 
maciça repetição dos vocábulos ao longo do texto. Observe o uso correto dos termos:  
 
1. Caverna - termo genérico que designa todas as cavidades naturais subterrâneas, 

independentemente de qualquer de suas características. Este termo possui sinônimos regionais 
como: lapa, furna, buraco, grunha, sumidouro, suspiro, perda, etc.; 

 
2. Gruta - termo que, pela padronização, passa a designar todas as cavernas que possuem seu 

desenvolvimento predominantemente horizontal;  
3. Abismo - termo que, pela padronização, passa a designar todas as cavernas que possuem seu 

desenvolvimento predominantemente verticalizado. 
 
Clarabóia e Dolina 
 
 Buracos localizados no teto de uma galeria de caverna, podem constituir simplesmente 
uma janela para o exterior (a 
clarabóia) ou determinar a 
separação dessa gruta em duas 
cavidades diferentes ( a dolina). 
Desse modo temos clarabóias 
quando a profundidade do teto ao 
piso  for maior que a largura da 
abertura no teto. Teremos dolinas 
quando o tamanho da abertura 
exceder a medida da altura entre o 
piso e o teto.  

 

Pilares 



 35 

 
 Sempre que uma galeria for dividida, mesmo que 
brevemente, pela sua própria rocha matriz, estará caracterizada a 
existência de duas galerias distintas, devendo serem calculadas 
como tal. No caso de espeleotemas ou blocos, que abranjam do 
piso ao teto, dividindo galerias, consideraremos galerias distintas, 
aqueles casos em que o comprimento da coluna seja maior que a 
largura dos dois condutos somados. No caso de uma coluna que 
tem comprimento menor que a soma das distâncias entre ela e as 
paredes, deverá ser considerada como um pilar em meio à 
passagem. 

 

 
 
 
Desmoronamentos  
 
 O caminhamento feito em meio a blocos abatidos, por vezes mostram-se sinuosos e 
longos, dada a necessidade de se transpor o trecho. Toda vez que ao se desenhar o mapa, 
pudermos definir a posição das paredes estáveis da gruta, deveremos considerar para o cálculo 
do desenvolvimento, um caminhamento reto longitudinal ao salão. Não sendo possível esta 
caracterização, considera-se o caminhamento irregular como o conduto de passagem, calculando 
toda sua extensão junto ao desenvolvimento. 
 
 
 
Princípio da Continuidade e Descontinuidade de desenvolvimento 
 
 
 Esses princípios destinam-se a padronizar a forma pela qual são feitos os cálculos dos 
desenvolvimentos de uma caverna, definindo critérios básicos para suas realizações, cálculos 
esses, que devem sempre derivar dos apontamentos topográficos. O princípio da continuidade 
totaliza no desenvolvimento, toda  a distância caminhada dentro da cavidade, enquanto o 
princípio da descontinuidade exclui, dos cálculos, as larguras e cruzamentos de condutos, de 
forma a representar exatamente a somatória de todas as extensões de galerias existentes na 
caverna. Observe as situações mais comuns de aplicação desses princípios: 
 
    
 
 Na figura ao lado  podemos observar o caso 
da ramificação topográfica para galerias 
secundárias. Note que se calcularmos todos as 
distâncias entre as bases, independentemente se 
cruzam ou não outras galerias, estaremos usando a 
Continuidade de bases. No caso de definirmos um 
eixo principal e calcularmos à parte as galerias 
laterais, estaremos utilizando a Descontinuidade de 
bases. Perceba que o posicionamento de bases em 
todo início de nova galeria, ajuda em muito no 
cálculo e precisão para o princípio de descontinuidade. 
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Nas figuras ao lado, que representam abismos, 
deveremos considerar para os cálculos, toda a 
profundidade do desnível de entrada, por ser 
ele passagem obrigatória para o interior da 
caverna, não se eliminando na descontinuidade 
o intervalo entre o teto do salão e o fundo do 
abismo. Se a entrada é em clarabóia, não 
representando interrupção da galeria da gruta, 
ela não influenciará o cálculo do 
desenvolvimento. Se esta entrada caracterizar 
uma dolina separadora de cavernas, mesmo que 
o trabalho topográfico seja realizado interligando as duas galerias, elas deverão se registradas e 
conter estatísticas separadas, como duas cavernas distintas, mesmo  tendo sido formadas em um 
mesmo processo. 

 

 
 Ao lado observamos um salão onde a distância entre suas duas paredes é maior que o seu 
comprimento, neste caso um dos dois valores deve ser considerado como o tamanho do salão. 
Adotamos a distância da visada que cortou o salão durante a 
topografia, como a medida preferencial para este caso. 
Exceção é feita quando a distância entre as paredes é muito 
superior ao seu comprimento topografado, quando 
desconsideramos este último e consideramos a distância das 
paredes no cálculo. Normalmente, nas topografias de salões, 
o EGB realiza a irradiação de bases, de forma que a 
discussão acima fica anulada, pois para os cálculos, 
seleciona-se o braço radial que melhor define o comprimento 
da salão.  
 
 

 
Cálculo  de ProHz , DesLn e Desnível 

 
 A projeção horizontal (ProHz), o desenvolvimento linear (DesLn) e o desnível são as 
informações estatísticas básicas que se pode conseguir através de um mapeamento de caverna. 
Os dois primeiros calculam, por meio de critérios diferentes, o quanto uma caverna se 
desenvolve no subterrâneo, expressando numericamente o quanto pode-se andar dentro dela, 
levando em consideração, distintamente, o tamanho de galerias paralelas, sobrepostas e salões, 
totalizando a extensão geral percorrida. O terceiro representa a diferença entre o ponto mais 
elevado topografado e o ponto mais baixo também topografado. 
 
Cuidado básico antes de calcular um desenvolvimento 
Tanto para o cálculo da ProHz quanto para o do DesLn, devemos, antes analisar e conhecer 
nossa caverna. Isso significa, olhar o caminhamento topográfico realizado e perceber quais são 
as galerias principais, quais as secundárias, onde estão os salões e em que sentido eles possuem 
seu comprimento melhor representado, onde temos paredes dividindo salões ou onde estas 
paredes são, simplesmente, pilares em meio a um grande salão. Devemos concluir se “aquelas 
dezenas de metros” serpenteando em meio a blocos abatidos constituirão uma galeria ou se farão 
parte de um mesmo salão. Deveremos  definir o princípio topográfico a ser utilizado ( se por 
continuidade ou se por descontinuidade de visadas), selecionando os eixos topográficos a serem 
considerados no cálculo, de modo que não se somem visadas repetidas, resultando num 
desenvolvimento superestimando.  
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Muitas topografias utilizam-se de poligonais fechadas, irradiações, ou mesmo visadas que 
percorrem extremidades distantes em um mesmo salão anteriormente mapeado, criando uma 
duplicação da medida em determinado trecho. Isso força que um cuidado especial seja dedicado, 
também, à análise do desenho pré-final de uma topografia, onde a representação do 
detalhamento da gruta, ainda contrasta com seu esqueleto, de forma a se perceber exatamente os 
trechos contemplados com mais de uma trenada. Este exemplo fica claro na soma do total das 
visadas feitas em uma poligonal fechada em um salão aproximadamente retangular, onde 
teremos seu desenvolvimento duplamente calculado e ainda somado ao dobro da sua largura.  

É importante sabermos, que, as distâncias das laterais de condutos e salões não compõem 
o cálculo do desenvolvimento, pois, consideramos para este fim, apenas as medidas provenientes 
do eixo topográfico e não aquelas referentes ao seu detalhamento. 
 Definido o caminhamento desejado dentro da gruta, de forma a não se percorrer mais de 
uma vez seus condutos, sugerimos que as seqüências de bases representativas desses 
caminhamentos, sejam anotadas e utilizadas para os cálculos da ProHz e do DesLn. 
 
 

A Projeção Horizontal destina-se a calcular o comprimento total de todas as galerias 
representadas no plano de um mapa, utilizando-se das informações de distâncias projetadas nele, 
ou seja suas distâncias corrigidas para o plano. Este desenvolvimento fica prejudicado em 
cavernas com grande desnível, pois eles não estão embutidos nos cálculos por serem planos. 
Duas maneiras básicas podem ser utilizadas para esse cálculo: 

 
1. Pelo cálculo das informações no formulário topográfico. - Após definido o caminhamento 

desejado dentro da caverna, e compreendida a sua lógica genética, e de posse das seqüências 
das visadas topográficas que representam a melhor maneira de percorrer-se a gruta, 
calcularemos a soma simples de todas as distâncias entre-bases, corrigidas, contidas nestas 
seqüências, pelo uso das informações no formulário topográfico;  

 
2. Pelo cálculo das distâncias diretamente no mapa. - Esta forma apresenta-se mais fácil e 

inexata, devido a ser feito com a simples sobreposição da régua, na escala utilizada no mapa, 
sobre o desenho, buscando-se medir todas as galerias sem repeti-las. Geralmente é utilizado 
quando não se possui, em mãos, os dados topográficos, ou se deseja apenas uma noção 
aproximada do desenvolvimento da caverna. 

 
 
 O Desenvolvimento Linear  é calculado através das medidas originais no interior da 
gruta, onde são expressadas as distâncias reais, influenciadas pelas diferenças de relevo das 
galerias. Consideramos como sendo a medida ideal para se caracterizar o desenvolvimento das 
cavernas. Seu cálculo se faz de uma única maneira, pela soma de todas as distâncias reais, 
através do uso do formulário de topografia (em seu campo distância), que estejam inseridas no 
caminhamento definido como ideal, e percorram todos os condutos da caverna, sem repeti-los.   
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 Desnível  é a relação entre o ponto mais alto onde foi estabelecida uma base topográfica 
no interior de uma gruta, e o ponto mais baixo topografado. Em uma gruta cortada por rio, a 
princípio seu desnível será a diferença de nível entre o sumidouro e a resurgência. No entanto, se 
durante as topografias é alcançada uma galeria 15 metros acima do nível do rio, seu desnível 
automaticamente será acrescido desses 15 metros. 
 Pose-se calcular o desnível através  da medição, com auxílio de régua, utilizando-se o 
desenho do esqueleto do corte longitudinal de todas as visadas da topografia, porém a maneira 
mais indicada é o uso da formula abaixo, somando-se todos os resultados provenientes dos 
desníveis das visadas. O detalhe é que as calculadoras eletrônicas permitem que os cálculos 
sejam feitos em seqüência, simplesmente somando-se operação após operação. Na topografia em 
que se tem clara idéia de quais são as bases das extremidades do desnível, pode-se só calcular o 
desnível do caminhamento entre elas.  
  
Dn = DR *  Sen âD  (desnível do intervalo é igual à distância real multiplicada pelo seno do 
ângulo do desnível) 
 

 
 
 

Limitações da Espeleometria 
 

  O ambiente cavernícola apresenta-se com padrões diversos do exterior, mostrando-se 
como uma  seqüência de imagens trabalhadas, a cada instante, pela interpretação do observador. 
São sombras, obstáculos, distâncias, texturas que se modificam de acordo com o grau de 
cansaço, com as iluminações utilizadas, com a amplidão das galerias, com o objetivo pelo qual o 
observador encontra-se dentro da cavidade. Dessa forma a topografia deixa de ser exata, por 
depender da interpretação que damos ao lugar. Representar um ambiente tridimensional de 
forma plana (bidimensional) nos obriga a abdicar da perfeição e a buscar alternativas para as 
limitações e, neste ponto, a arte fala mais alto. 
  A irregularidade das paredes, piso e teto, observada em cada intervalo topográfico 
mescla-se com a perspectiva ampliando as distorções nos desenhos. A distorção do 
posicionamento de objetos ocasionada pela precária iluminação e pela falsa interpretação visual 
que ocasionalmente e involuntariamente realizamos, aliam-se para completar o quadro básico 
que justifica uma antiga afirmação, a de que “repetidas topografias de uma mesma caverna 
dificilmente se correspondem”. 
  A escala em que é representada uma cavidade, juntamente com os erros acumulados 
durante as medições, também podem servir de limitantes para a precisão das topografias, pois 
interferem em como a cavidade irá ser representada. Porém, o mapeamento de uma caverna 
destina-se ao registro da tendência de desenvolvimento e dos padrões de formação da caverna, 
não pretendendo ser de extrema precisão. Ao contrário, qualquer mapeamento nunca deve ser 
considerado definitivo, pois a seqüência de trabalhos em uma cavidade pode revelar surpresas 
atrás de surpresas, determinando modificações freqüentes na representação das galerias.    
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Antes de ir a campo 
 

Alguns cuidados são necessários antes de ir a campo para topografar, de modo a se 
formar uma boa idéia do trabalho que será realizado. A definição dos critérios abaixo, 
praticamente só será realizada uma vez, tendo em vista que provavelmente serão mantidos nas 
topografias seguintes, em virtude da padronização dos procedimentos que o grupo acaba 
adquirindo. Vejamos: 

 
1. Definir qual o nível desejado para a topografia - normalmente o EGB realiza seus 

trabalhos com um nível mínimo 4D UIS. Dessa forma, sabe-se que para o posicionamento das 
bases deve-se considerar as mudanças morfológicas das galerias. Isso influi diretamente na 
quantidade de bases a serem estabelecidas, de forma a representar visadas curtas em maior 
quantidade e, para o desenhista, um maior número de CT a serem executados. É óbvio que o 
tempo de topografia aumentará significativamente. Para grutas extensas, um nível 4C é 
perfeitamente viável.  

 
2. Definir o Princípio Topográfico - basicamente são métodos que norteiam os cálculos 

estatísticos dos desenvolvimentos e desníveis de uma caverna, porém quando da escolha do 
método da descontinuidade de bases, o ideal será o posicionamento de cada base em campo, 
obedecendo-se os critérios de descontinuidade. Este princípio é o que oferece estatísticas mais 
realistas, porém sua utilização em campo multiplica o número de bases e o tempo gasto nos 
trabalhos. Sempre que possível, recomendamos o uso destes critérios em campo, pois 
praticamente reduz a zero as dúvidas ocasionadas na confecção dos desenhos para 
detalhamento das galerias. 

 
3. Definir o tipo da base - escolher o melhor meio de fazer as marcações das bases 

topográficas. Normalmente o EGB utiliza-se de pequenas plaquetas, dotadas de uma haste que 
facilita encrava-las no solo. Esta plaqueta (base temporária) em pisos duros ou sobre rocha, 
acaba precisando ser sustentada com ajuda de algumas pedras. Como base fixa, tem 
funcionado bem quando usadas em argilas, entre fendas da rocha ou reentrâncias de 
espeleotemas. Normalmente, o nome da base é escrito nas plaquetas através do uso de caneta 
para retro-projetor. É conveniente que a equipe tenha a opção de fitas sintéticas para casos 
especiais. Outro cuidado é o de se prever a necessidade da colocação de base permanente e 
em caso positivo, preparar o material. Geralmente a escolha pela base permanente só acontece 
após alguns trabalhos de campo, podendo-se planejar bem sua colocação. 

 
4. Preparar o cartão de identificação - Um cartão plastificado, ou plaqueta em alumínio, 

grafados os dados referências da caverna, deve ser preparado com antecedência e fixado em 
ponto interior da cavidade, em local de passagem obrigatória para espeleólogos, como forma 
de dirimir futuras dúvidas sobre a identidade da caverna, especialmente em regiões com 
grande número de grutas ou naquelas distantes e pouco visitadas - ou seja: praticamente em 
todas. Este cartão deve conter no mínimo: o nome da caverna; seu número de registro na SBE 
ou no espeleogrupo;  a data da identificação ou descoberta; e o nome do espeleogrupo que fez 
a identificação ou que executou os principais trabalhos na caverna. 
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Convenções para Níveis de Topografia 
 
 
 Dois métodos normatizam a qualidade das topografia em cavernas,  o da BCRA - British 
Cave Research Association e o da UIS - Union Internationale de Spéléologie. Ambas as normas 
utilizam-se de dois critérios de diferenciação, um representado por números para a precisão 
instrumental e outro alfabético para a precisão de detalhamento. Estes dois critérios unidos, 
formam um código identificador do nível topográfico alcançado nos trabalhos. O EGB adota em 
seus trabalhos a norma UIS por acha-la menos vaga nas transições entre um nível e outro. 
 
 
 
Método de Graduação UIS 
 
 
I- Quanto aos erros no Alinhamento Poligonal 
 

1. Desenho executado de memória; 
2. Desenho executado no local unicamente baseado em estimativas 
3.  Levantamento instrumental em que se admite o erro mínimo angular de 5 graus e no 

máximo 10 graus, além de erro de medições e posicionamento de bases topográficas  
entre um mínimo de 0,5 metro e o máximo de 1 metro; 

4.  Levantamento instrumental em que se admite o erro mínimo angular de 1 grau e no 
máximo 5 graus, além de erro de medições e posicionamento de bases topográficas  entre 
um mínimo de 0,1 metro e o máximo de 0,5 metro; 

5.  Levantamento instrumental em que se admite o erro mínimo angular de 0,5 grau e no 
máximo 1 grau, além de erro de medições e posicionamento de bases topográficas  entre 
um mínimo de 5 centímetros e o máximo de 10 centímetros; 

6.  Levantamento instrumental em que se admite o erro mínimo angular de 2 minutos e no 
máximo 0,5 grau, além de erro de medições e posicionamento de bases topográficas  
entre um mínimo de 1 centímetros e o máximo de 5 centímetros; 

7.  Levantamento instrumental em que se admite o erro máximo angular de 2 minutos e o 
erro máximo de medições e posicionamento de bases topográficas 1 centímetro. 

 
II- Quanto ao Detalhamento dos condutos  
 

A- Totalmente baseado em memória; 
B-  Anotado no local a partir de estimativas visuais; 
C-  Medido a cada base topográfica sendo que o posicionamento das bases é determinado 

pelo critério de economia de visadas instrumentais e rapidez do levantamento; 
D-  Qualquer alteração morfológica determina o posicionamento de novas bases. 
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Método de graduação BCRA 
 
I-  Quanto aos erros no Alinhamento Poligonal 
 

1. Um esboço de baixa precisão, onde nenhuma medida foi feita; 
2.  Pode ser usado, se necessário, para descrever um esboço que é intermediário em precisão 

entre os graus 1 e 3; 
3. Um levantamento magnético aproximado. Ângulos horizontais e verticais medidos com 

precisão de dois graus e meio; distâncias com precisão de 0,5 metro; erro no 
posicionamento das bases menor que 0,5 metro; 

4. Pode ser usado, se necessário, para descrever um levantamento que não atinge os 
requisitos do grau 5 mas é mais preciso que o grau 3; 

5. Um levantamento magnético. Ângulos verticais e horizontais com precisão de 1 grau; 
distâncias com precisão de 10 cm; erro no posicionamento das bases menor que 10 cm; 

6.  Um levantamento magnético mais preciso que o grau 5; 
7.  Um levantamento baseado principalmente no uso de um teodolito. 

 
II- Detalhamento dos condutos 
 

A- Todos os detalhes baseados na memória; 
B-  Detalhes das passagens estimadas e anotadas na caverna; 
C-  Medidas de detalhes feitas nas bases topográficas apenas; 
D-  Medidas de detalhes feitas nas bases topográficas e onde quer que seja necessário entre 

as bases, para mostrar mudanças significativas na forma, tamanho e direção da passagem. 
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Qualificativos para os cálculos 

 
A SBE adota em seu Cadastro Nacional de Cavernas, uma observação que qualifica os 

métodos observados para os cálculos estatísticos básicos de uma caverna. Desse modo a ProHz, 
o DesLn e o Desnível, devem ser acompanhados de uma letra a ser definida pelo seguinte 
critério: 

 
E - Estimado : inclui-se nessa categoria  as cavidades que não estão topografadas, cujos dados 

apresentam uma provável imprecisão. Podemos incluir também as cavidades cuja topografia 
não tenha um grau igual ou superior a 3B UIS e BCRA; já que para este tipo de trabalho não 
são usados aparelhos de medição (trena, bússola e clinômetro); 

B - Topografado e atribuído grau pelo método BCRA descontínuo : este qualificativo deve 
ser usado quando o autor da topografia  optar pelo “método BCRA” e pelo “princípio da 
descontinuidade”; 

R - Topografado e atribuído grau pelo método BCRA contínuo : este qualificativo deve ser 
usado quando o autor da topografia  optar pelo “método BCRA” e pelo “princípio da 
continuidade”; 

U - Topografado e atribuído grau pelo método UIS descontínuo  : este qualificativo deve ser 
usado quando o autor da topografia  optar pelo “método UIS” e pelo “princípio da 
descontinuidade”; 

I -  Topografado e atribuído grau pelo método UIS contínuo  : este qualificativo deve ser 
usado quando o autor da topografia  optar pelo “método UIS” e pelo “princípio da 
descontinuidade”; 

C - Medido em planta por continuidade : deve ser especificado quando for feita a medição do 
desenvolvimento ou desnível com base em mapas, usando o “princípio da continuidade”, 
isso é, sem omitir a medição correspondente ao seguimento de interpenetração de um eixo 
em área morfologicamente dominada por outro eixo; 

D -  Medido em planta por descontinuidade : deve ser especificado quando for feita a medição 
do desenvolvimento ou desnível com base em mapas, usando o “princípio da 
descontinuidade”, isso é, omitindo a medição correspondente ao seguimento de 
interpenetração de um eixo em área morfologicamente dominada por outro eixo;  

N - Não especificado pelo autor : este qualificativo será usado quando o autor da topografia não 
especificar o grau do trabalho e existir dúvidas em relação às medições em mapa; 

O - Outro método : será usado quando o autor da topografia utilizar outro método. 
 
 
 
 
Convenções espeleométricas da SBE  
 
 A Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE convencionou os principais símbolos para 
representação de feições cavernícolas, num esforço de padronização da expressão topográfica 
dos trabalhos brasileiros. A seguir transcrevemos na totalidade os símbolos definidos e 
acrescentamos alguns outros em uso pelo EGB, de forma complementar. 
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Acabamos de abordar os princípios básicos para um bom mapeamento de caverna.  
Deste ponto adiante, a prática será a responsável pelo crescente aprimoramento de técnicas e 
estilos de topografia e, a você, individualmente, caberá discutir, questionar e principalmente 

compartilhar com sua equipe e com todas as outras que puder ter contato, os elementos da teoria 
e prática topográfica, como forma de crescer nesta técnica. 

Obrigado e bons trabalhos!  
 


