PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA
Geossítio Gruta dos Coelhos
“Era uma casa muito engraçada...”
Você está prestes a conhecer a Gruta dos Coelhos, uma dentre tantas
encontradas no Parque Estadual do Ibitipoca. Abertas à visitação são 10,
não deixe de visitá-las (Fig. 1-D).

Por que há tantas grutas neste parque? Como foram formadas?
O Parque Estadual do Ibitipoca está localizado na Província Espeleológica
Quartzítica de Ibitipoca, numa área onde as cavernas têm relevância
nacional. Tantas grutas num mesmo lugar deve-se às condições naturais
locais propícias à dissolução do quartzo, principal mineral das rochas
quartzíticas (Fig. 1-B).
Notou ao longo das galerias a existência de pequenos canais arredondados?
Eles recebem o nome de pipes e são fundamentais no processo de
formação e evolução das grutas (Fig. 1-C).
Assim como zelamos por nossas casas, é preciso zelar pelas grutas,
patrimônio natural frágil e hábitat de tantos animais. Não piche e nem
destrua seus adornos naturais.

Figura 1-B: Aspectos existentes no parque e fundamentais
ao processo de formação das grutas: i: descontinuidades
nas rochas, como fraturas, falhas, planos de acamamento
que facilitam a entrada da água,
ii: presença de água para ocorrer a dissolução, no parque,
devido a sua maior acidez (presença de matéria-orgânic,a)
esse processo é intensificado e
iii- grande desnível topográfico, que faz com que a
velocidade da água seja maior, aumentando,
consequentemente, seu poder erosivo.
Figura 1-D: Sua localização no parque.
Fonte: SILVA, 2004, p. 41.

Grutas são como nossas casas, com seus salões, ricos adornos e ilustres
moradores que preferem se esconder dos visitantes. Nelas, o mestre de
obras é a Natureza que, com perfeição, trabalha continuamente até os dias
atuais, numa reforma constante (Fig. 1-A).

Figura 1-A: Os adornos encontrados nas grutas são
os espeleotemas, microfeições formadas pela
dissolução do quartzito. Tente descobrir em quais
grutas estão esses espeleotemas.

As grutas ou lapas são aquelas
cavidades predominantemente
horizontais, com mais de 20 metros
de comprimento. Podem ter desníveis
internos e salões.

• Troglóxenos: utilizam a caverna apenas para abrigo,
reprodução ou alimentação, como os morcegos,
andorinhões e corujas.
• Troglófilos: são aqueles que podem viver toda sua
vida tanto dentro quanto fora da caverna, embora não
possuam órgãos especializados. O grupo inclui alguns
crustáceos, aracnídeos e insetos, tais como grilos,
besouros, baratas, aranhas e piolhos-de-cobra.

Você sabe a diferença entre uma
gruta e uma caverna?
Grutas, abrigos, tocas, fossos e
abismo são tipos de caverna (cavidade
natural em rocha com dimensões que
permitam acesso a seres humanos),
variando conforme topografia,
comprimento e forma.

Você sabia que os animais que vivem em cavernas
devem se adaptar às condições únicas de
luminosidade, temperatura e umidade? Nessas
condições, há três grupos de animais, de acordo com
seus hábitos:

Figura 1-C: Formação dos pipes e evolução das grutas. A
água em contato com os planos de fraqueza do quartzito
inicia a decomposição dessa rocha, formando pequenos
canais (pipes), por onde a água vai se concentrar. À
medida que esses pipes se alargam formam condutos
maiores: as galerias. O abatimento de blocos também
contribui para a evolução das grutas. Você observou que
em algumas grutas existem grandes blocos no centro das
galerias?

• Troglóbios: animais totalmente adaptados à vida
dentro das cavernas. A maioria não possui pigmentação
e pode ter os olhos atrofiados ou mesmo ausentes, já
que se tornam inúteis na total escuridão que ali reina. A
ausência de visão é compensada por olfato muito
apurado e antenas longas e numerosas, usadas como
órgãos do tato.
No Parque Estadual do Ibitipoca, o destaque é dado
aos troglófilos, como aranhas e opiliões. Observe com
atenção as paredes das galerias e salões e, certamente,
conseguirá observar algumas desses animais. Boa Sorte!
Elaboração: Lilian Carla Moreira Bento
Quer saber mais? Acesse:
https://geopatrimonio.blogspot.com

