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RESUMO: O carste em rochas siliciclásticas era chamado de pseudocarste, em virtude desta 
ciência ter os seus primórdios na região de Kras, Eslovênia, onde predominam rochas 
carbonáticas. No entanto, com a evolução do conhecimento acerca deste tema, o ambiente 
cárstico passou a ser entendido como resultante de processos, e, mesmo que as 
características litológicas influenciassem nas taxas de alteração, isso não seria um fator 
determinante na classificação de desse ambiente. Tais processos, fundamentais para a 
formação de morfologias cársticas, são a alteração geoquímica da rocha, devido seu contato 
com a água, resultando na formação de material inconsolidado, denominado alterita, e a 
remoção deste material pela competência hídrica, em que, o fluxo de água encontra espaço 
suficiente para carrear a alterita, desobstruindo as feições formadas. Nas rochas siliciclásticas, 
como os quartzitos, mesmo que a porosidade granular não seja altamente efetiva, uma 
porosidade secundária, dita fissural, auxilia na passagem e interação da água com o substrato 
rochoso. Este fluido aproveita das descontinuidades estruturais da rocha para infiltrar e 
percolar em subsuperfície, alterando quimicamente a rocha ao longo do seu caminho, 
consequentemente, alargando estas estruturas, originando condutos, até que um ponto de 
restituição à superfície seja encontrado. Apesar da sílica ser um componente muito resistente à 
dissolução, esta forma de alteração química pode acontecer, mesmo que necessite da 
associação com outros fatores, como, por exemplo, a presença de solo, rico em ácidos 
orgânicos, em contato com a rocha, a presença de cátions de ferro e alumínio, e sais 
inorgânicos, que desestruturam o arranjo interno da sílica ao se expandirem. Além disso, 
outros processos de alteração química inicial, como a hidrólise, influenciam na desestabilização 
da estrutura interna da rocha, visto que íons H+ substituem cátions menos eletronegativos, 
resultando em uma desconfiguração eletrônica e, na ocorrência da dissolução de forma 
simultânea. No intuito de descrever e compreender a carstificação em rochas siliciclásticas, 
estudou-se uma gruta desenvolvida em quartzíto, a gruta Montes Cristo, localizada à sudoeste 
do município de Diamantina, na Serra do Espinhaço Meridional Minas Gerais. Foi possível 
observar, nesta cavidade, morfologias associadas aos processos de alteração química, tanto 
na fase do antecarste, com liesegangs e alterações concentradas e difusas, como na fase do 
primocarste, marcada pela presença de iso- e aloalteritas. Na fase do carste, já ligada à 
dinâmica hídrica, observou-se a presença de alvéolos - que conectados originaram canais de 
passagem para água, capas silicosas, espeleotemas, condutos bem desenvolvidos e 
conectados, depósitos sedimentares, e canais de teto. Também foram encontrados possíveis 
depósitos de ferro e manganês no teto desta cavidade, o que pode ter auxiliado na dissolução 
da mesma. Na parte externa da gruta pode-se notar uma drenagem perene, que possui um 
ponto de introdução à subsuperfície, em forma de dolina, e um ponto de restituição ao final do 
cunduto principal da gruta, muito estreito, o que gerou um barramento para água, e 
desenvolveu formas características, as chaminés de equilíbrio. Portanto, pode-se correlacionar 
estes processos e interpretar a formação desta cavidade como relacionada à carstificação. 
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