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O presente trabalho é um estudo parcial, em 11 dolinas que ocorrem no município de 
Coromandel, situado na Mesorregião do Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba no Estado de Minas 
Gerais. Ocorrem no referido município, litologias de idade Mesoproterozóica, pertencentes aos 
Grupos Araxá, Canastra, Ibiá, Paranoá e Vazante, todos inseridos na Faixa de Dobramentos 
Brasília. Dolinas são depressões no terreno em áreas de relevo cárstico, podendo ser a sua 
evolução lenta e gradual ou repentina (dolinas de colapso). Os sistemas cársticos são 
caracterizados por uma alta permeabilidade no conjunto solo/rocha, e que na área em questão 
são metacalcários. O Grupo Vazante com litotipos carbonáticos, metacalcários, ocorrem, no 
município, numa faixa estreita no sentido N-S. As áreas de ocorrência das dolinas seguem o 
mesmo padrão de orientação e o seu acesso pode ser feito pela MG 188. O segundo semestre 
de 2017 foi pouco chuvoso na região, todos os cursos d’água estavam muito abaixo do normal, 
alguns pequenos tributários chegaram a ficar sem água. Na fazenda Castelhana, área de 
cultivo de soja, surgiu, em novembro, uma grande dolina de colapso, na área de cultivo, com 
aproximadamente 30 m de diâmetro e com uma profundidade estimada em 35 m, a qual teve 
grande repercussão de mídia. Investigando o local, constatou-se que um pequeno riacho que 
corta a propriedade estava sem água, devido a estiagem, fato que não ocorria há anos. 
Tomando-se como ponto de referência a fazenda Santa Cruz, abrangeu-se a área investigada 
num raio de 25 km, usando-se para tanto, imagens de satélites. Foram encontradas dolinas, 
em áreas de pastagens parcialmente estabilizadas, com vegetação nativa crescendo no seu 
interior. Na várzea da margem direita do ribeirão Santo Inácio, afluente do Rio Paranaíba, um 
campo de pequenas dolinas, com aproximadamente 3 m de diâmetro e cerca de 2 m de 
profundidade, com nível freático aflorante no seu interior, foram investigadas. Os fazendeiros 
do entorno, as soterram a cada ciclo chuvoso, pois tal local é uma importante área de pastoreio 
na época da estiagem e estão intimamente ligadas a flutuação do nível do rio. O famoso Poço 
Verde, cantado em prosa e verso por gerações, o qual é uma das atrações turísticas da região, 
é uma grande dolina de colapso com nível freático aflorante no seu interior. O avanço da 
ocupação agrícola na região com seus implementos de grande peso nas antigas áreas de 
pastagens, deverão ser feitos com toda a atenção possível, principalmente nas áreas de 
ocorrência do Grupo Vazante. 
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