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A gruta do Sumidouro localiza-se no município de Cambuci, região Centro-Norte destado do 
Rio de Janeiro, nas coordenadas 21º33´16,1”S e 41º58´07”W (WGS84), a uma altitude de 105 
m acima do nível do mar. Trata-se de uma das maiores cavidades naturais do território 
fluminense, com 192 m de desenvolvimento linear e desnível de quase 12 m, ao longo da qual 
flui uma drenagem perene. A cavidade constitui uma das mais ricas em espeleotemas do 
Estado sendo, no entanto, alvo de recorrentes depredações nas últimas décadas. A gruta 
desenvolve-se predominantemente em mármores da Unidade Bom Jesus do Itabapoana, 
inseridos no Domínio Cambuci, pertencentes ao Domínio Oriental da Faixa Ribeira. Esses 
mármores caracterizam-se por apresentar abundantes clastos angulosos a subangulosos de 
quartzo dispersos, bem como seixos até matacões de litoclastos metamórficos. O objetivo 
deste trabalho é caracterizar os depósitos siliciclásticos e químicos presentes nesta cavidade. 
Na gruta ocorrem espeleotemas dos tipos estalactites, estalagmites, colunas, escorrimentos, 
coraloides e crostas, bem como depósitos sedimentares siliciclásticos. Foi realizada uma seção 
estratigráfica nestes depósitos, sendo identificadas quatro diferentes fácies de sedimentação 
em cavernas: (1) Fácies Lacustre: argilitos e siltitos laminados ou sem estrutura observável, 
bioturbados, caracterizando ambiente de águas estagnadas (lacustre). As camadas da base 
desse depósito encontram-se inclinadas para jusante ao canal de drenagem, sugerindo uma 
deformação produzida por movimentação (slump) do sedimento pelítico quando ainda mole; (2) 
Fácies de Canal: conglomerados polimíticos com seixos e calhaus arredondados a 
subarredondados, cimentados por CaCO3; (3) Fácies de Talvegue: areias laminadas ou com 
laminação cruzada sobre os conglomerados formando a, depositadas durante períodos de 
menor energia das correntes ; (4) Espeleotemas e crostas de CaCO3 relacionados à evolução 
vadosa da caverna. Foi registrado estalagmite de calcita cuja base está interdigitada com as 
areias fluviais. Atualmente, os depósitos siliciclásticos sofrem erosão hidrodinâmica, ocupando, 
de forma descontínua, as laterais do canal ativo. No pacote pelítico do nível inferior foram 
coletadas amostras para análises de palinofácies, as quais indicaram ambiente aquático em 
condições de pouca oxigenação indicado pela a presença de esporos de fungos, algas e 
matéria orgânica amorfa, todos de origem autóctones. Elementos alóctones de origem vegetal 
também foram identificados, tais como fitoclastos não-opacos e cutículas. Algumas cutículas 
apresentaram sinais de carbonização sugerindo ocorrência de queimadas próximas a caverna.  
A gruta do Sumidouro constitui, portanto, a cavidade natural subterrânea com maior riqueza de 
depósitos sedimentares no estado, e a interpretação de seus processos de sedimentação 
contribui para o entendimento das variações ambientais que ocorreram na região durante o 
Quaternário. 
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