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Q
uem visita pela primeira vez o interior de 
uma caverna pode não saber, mas naque
le ambiente escuro, silencioso e repleto 
de mistérios é possível encontrar rique- 
urais de grande importância para o ecos

sistema, além de infinita beleza. Por esse motivo, 
um trabalho de doutorado da Universidade de 
Brasília (UnB) deu origem ao primeiro catálogo de 
cavidades naturais subterrâneas do Brasil, criado 
a partir do uso de uma ferramenta mais conheci
da como modelagem estatística. A iniciativa, usa
da com sucesso pela botânica, também demons
trou eficácia na classificação de estruturas delica
das e de extrema fragilidade.

A ideia do geógrafo e analista ambiental do Ins
tituto Chico Mendes (ICMBio) Ricardo Marra sur
giu não somente pela paixão no assunto e traba
lhos desenvolvidos na área durante anos a fio. A 
intenção era propor uma exploração correta das 
cavernas, por meio do turismo ou atividades de 
mineração, no intuito de preservá-las, além de 
obter maiores informações a respeito daqueles 
biomas e tipos de solo. Portanto, de um universo 
de 6.522 cavidades, registradas no Brasil em 2008, 
pelo Centro Nacional de Estudo, Proteção e Ma
nejo de Cavernas (Cecav/ICMBio), o pesquisador 
classificou 1.169 cavernas nacionais.

No prim eiro momento, foi elaborado um 
questionário com 20 perguntas, enviado a 11 re- 
nomados espeleólogos de todo o país. Os temas 
propostos à avaliação se basearam em uma reso
lução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(Conama) de 2004, no qual seis atributos am
bientais determinaram as cavernas selecionadas. 
Entre eles, beleza cênica, vocação para se tornar 
unidade de conservação, importância histórico- 
cultural e socioeconômica.

O pesquisador explica que foram cobradas ava
liações dos especialistas sobre critérios de relevân
cia, como dimensão das cavernas, morfologia, pe
culiaridades geológicas, vestígios arqueológicos, es
pécies raras e ameaçadas, entre outros. “Por fim, os 
especialistas contextualizaram essas cavernas em 
níveis locais, regionais ou internacionais. A partir 
daí, as informações foram cruzadas, com o auxílio 
de um software que aplicou a modelo de estatística,

e estabeleceu os critérios de cada uma das 1.169 ca
vidades”, explica ele, lembrando que a intenção, 
num futuro próximo, é transformar a tese, orienta
da por José Aroudo Mota, em um livro.
Expedição de pesquisa

A dedicação à espeleologia, por hobby ou ativi
dade profissional, tem sido de grande importância 
para a preservação e exploração correta das cavida
des naturais espalhadas pelo Brasil. O Grupo Espe- 
leológico da Geologia (Gregeo) existe há 24 anos na 
UnB e está aberto a indivíduos de todas as forma
ções profissionais que se interessem pelo assunto. 
As atividades se concentram no Distrito Federal, 
onde já foram registradas cerca de 50 cavernas, 
além do noroeste de Minas Gerais e do norte de 
Goiás. 'As saídas para o campo são definidas previa
mente. Discutimos o destino, a logística e os objeti
vos. Para participar, porém, é necessário ingressar 
no grupo, uma vez que não temos a intenção de 
promover o turismo”, diz o espeleólogo Guilherme 
Vendiamini, membro do Gregeo.

Segundo Vendramini, para visitar qualquer ca
verna é preciso se cercar de cuidados. O ideal é 
que o indivíduo esteja acompanhado de outras 
pessoas e programe a duração do passeio, de 
acordo com o tempo de luz disponível nas lanter
nas. "Indico o uso de roupas confortáveis, que 
protejam o corpo de ferimentos, botas ou tênis re
sistentes, além de um kit básico de primeiros so
corros. A orientação de grupos ou entidades expe
rientes também é essencial", destaca.

O professor de física André Poincaré, 50 anos, 
sempre foi apaixonado por cavernas. Justamente 
por esse motivo, ele adquiriu consciência, desde 
cedo, sobre os cuidados a serem tomados para 
que a expedição não vire um pesadelo. “Numa das 
vezes encontrei um grupo de pessoas perdidas, 
por nâo terem se preparado da forma mais corre
ta. Elas não tinham a menor noção do perigo que 
corriam”, lembra. Por isso, hoje em dia, ele procu
ra transmitir os conhecimentos adquiridos há 
mais de 20 anos de experiência a amigos e alunos, 
em expedições. "Perdi as contas de quantas caver
nas já visitei. Conheci algumas no Chile e nos Es
tados Unidos, também. Mas em termos de beleza, 
nenhuma delas se compara às do Brasil", enfatiza.
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