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Os estranhos e inconstantes belos passos da
espeleologia potiguar

E C O S

riste de quem pensa que a evolução, em qualquer plano, época ou
dimensão, avança sempre no mesmo ritmo ou direção. O mundo se
transforma misturando caos e ordem, gerando explosões e

calmarias que jamais serão compreendidas, em sua totalidade, pela mente
humana.

A construção de uma ciência (ou de uma arte, como preferem alguns)
também toma muito dessa filosofia. O conhecimento humano evolui em
passos estranhos. Ora se avança num sentido, ora noutro, um movimento
que, à semelhança do natural, está permeado de instabilidade. São as
estranhas e inconstantes explosões da alma e mente humana. Engana-se,
porém, quem pensa que inexiste beleza nesse movimento quase caótico. É
belo, pois seu destino não é ser reta, mas trilha sinuosa, uma vez que somente
pelas curvas adapta-se e vence os obstáculos do percurso. O destino da
espeleologia potiguar já oscilou muito, já vivenciou esses passos incontáveis
vezes. Destruiu-se. Renasceu. Impregnou-se no ar e contaminou pessoas. O
modo como evolui esse misto de arte, técnica e ciência, especialmente no Rio
Grande do Norte, tem em seu âmago as qualidades e defeitos das explosões e
calmarias, as quais se juntam para compor a evolução do próprio homem.

Neste contexto, há poucas verdades inabaláveis, porque a mente se
consome da própria mente e uma idéia se alimenta de outra. Porém,
inconteste é afirmar que se precisa escrever, que se carece no mundo de
debate, de registros, de pensamentos os quais sirvam de alimento a outros
pensamentos. Este número inaugural do boletim informativo da espeleologia
potiguar não é passo. É marca deixada como pegada. A pressão escrita na
poeira. Que conte pelo mundo as histórias dos sertões e das cavernas
brasileiras. Que tome não o destino do passo, mas a beleza de seu rastro, a
grandeza de evoluir por ser a trilha rasgada no desconhecido, as histórias de
homens e cavernas, o depositário do pouco que sabe o ser humano sobre os
caminhos da Terra. Que seja grande por ser lugar idéias. Que seja eterno por
guardar lembranças. Que seja belo por falar de cavernas. E quando a marcha
da evolução guiar os espeleólogos à escuridão, que seja combustível para
outras idéias, para lhes iluminar os passos nesses estranhos caminhos da
vida.

A Comissão Editorial.
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primeira vista, o roteiro não parece ser

nada atraente. Mas só quem vive essa

experiência pode entender o privilégio

de estar em uma caverna virgem da presença do

homem, que já percorreu a maior parte dos cami-

nhos da natureza. Ele escalou montanhas, mergu-

lhou nos mares e foi até a lua, mas muita coisa

debaixo do chão ainda continua a ser um universo

desconhecido.

Para chegar às cavernas, em Felipe Guerra, Rio

Grande do Norte, percorre-se uma trilha que começa

nos fundos da casa de Dona Teresa e Seu Elias

Sousa, moradores e proprietários da área. O percur-

so debaixo da terra é cheio de caminhos estreitos,

fendas que a pessoa quase não passa e locais onde o

solo é irregular e pontiagudo, que só é possível

atravessar rastejando. Em algumas cavernas, esse

caminho se alarga e leva aos salões. Eles variam de

tamanho e alguns são iluminados pelas fendas que

permitem a passagem de luz solar. Nesse ambiente

se vê as árvores por baixo, com suas longas raízes

descendo metros para se fincar ao solo.

Os pesquisadores consideram caverna todo espaço

subterrâneo formado naturalmente e que seja pene-

trável pelo homem, indissociável do conceito a

flora, a fauna e até mesmo o rico patrimônio cul-

tural, como pinturas pré-históricas ou o folclore das

comunidades que habitam as regiões cavernícolas,

que pode estar associado a tais locais. Esses espaços

estão em constante transformação e passando,

muitas vezes, milhões de anos para chegar ao aspec-

to que apresentam hoje.

A história das cavernas de Felipe Guerra, inicial-

S. Almeida Netto



mente, remonta uma época na qual a costa leste do

continente sul-americano estava presa à costa oeste

do continente africano, há cerca de noventa milhões

de anos, um período geológico conhecido como o

Cretáceo. Quando os dois continentes começaram a

se separar, formou-se um mar no espaço deixado.

Seres vivos que ali habitavam, quando morriam,

deixavam acumuladas no leito desse oceano as

partes rígidas de seus corpos, como as carapaças e

os pedaços de corais, que são constituídos por

carbonato de cálcio, à semelhança dos ossos huma-

nos. Passados alguns milhões de anos, a deposição

contínua gerou uma camada com centenas de me-

tros de espessura que, uma vez comprimida por

outros materiais, depositados ao longo das eras,

gerou uma rocha chamada calcário. Quando a

América do Sul já estava totalmente separada da

África, essa rocha foi exposta à superfície e, uma

vez estando em contato com a chuva e o vento,

passou a ser dissolvida em suas partes mais frágeis.

Sertões desconhecidos: As cavernas potiguares escondem raras belezas como o Salão do Sabão, na
Gruta Descoberta (acima) e ainda vestígios inusitados da vida e morte, como as ossadas de um bode

que ganham um novo simbolismo, visto em seu túmulo, na Gruta Carrapateira (abaixo).

D. Guanabara

D. Guanabara



É comum ver, em qualquer rocha,

locais onde ela se parte, ou seja,

fraturas ou rachaduras. No caso

da massa rochosa encontrada em

Felipe Guerra, por essas fissuras

a água penetrou e, como o calcá-

rio pode ser dissolvido pela água,

as rachaduras foram sendo –

gradativamente – alargadas. O

alargamento das camadas, no

interior da Terra, seja pela água

da chuva, seja pela água dos

lençóis freáticos ou rios, criou

um ciclo, no qual o material é

retirado de alguns locais e depo-

sitado noutros. As cavernas

surgem assim, pois são criadas

nos vazios abaixo da superfície,

sendo, porém, noutras épocas,

esses mesmos espaços preenchi-

dos também pela água, a qual, do

mesmo que tem a capacidade de

dissolver o carbonato de cálcio,

quando se torna uma solução

saturada, faz o carbonato precipi-

tar, formando cristais nas paredes

da rocha, gerando as formas

conhecidas como espeleotemas,

dentre os quais, as mais popula-

res são as estalactites (as pontas

de pedra dependuradas nos tetos

das cavernas).

No ambiente cavernícola,

existe um delicado ecossistema

adaptado à vida subterrânea.

Alguns seres usam as cavidades

como proteção, outros para

reprodução. Os que vivem exclu-

sivamente nas cavernas são

chamados de troglóbios. Eles

geralmente apresentam adapta-

ções como a despigmentação do

corpo e a atrofia dos olhos causa-

dos pela falta de iluminação.

Peixes, crustáceos e insetos, por

exemplo, são comuns entre as

espécies já identificadas. A con-

servação dessas áreas é muito

importante para a preservação

desses seres e de restos de mate-

riais orgânicos, como ossadas de

animais extintos, pólens de

antigos vegetais que, quando

estudados, revelam importantes

informações sobre a história da

Terra. A extração de calcário

informal e a indústria do petróleo

são as principais ameaças ao

ambiente das cavernas, atualmen-

te, no Rio Grande do Norte.

O turismo ainda não chegou ao

local e, talvez, isso não aconteça.

Ainda não foram feitos estudos

que avaliem a quantidade de

pessoas que as cavernas em Feli-

pe Guerra podem sustentar ou se

é mesmo possível receber visitan-

tes, freqüentemente, sem que isso

cause impactos muito danosos ao

meio. Contudo é importante ter

em mente que para entrar nas

cavernas deve-se ir acompanhado

Pingos de pedra: Os espeleotemas, formações típicas das cavernas, tornam cada ambiente único e
especial, como se vê no Salão do Poço, na Gruta Crotes.

D. Guanabara



por um guia especializado ou um espe-

leólogo. O acesso é difícil e, por dentro,

o deslocamento é complicado, pois há

espaços exíguos, além de animais peço-

nhentos, como cobras e algumas aranhas

que as habitam, as quais possuem vene-

nos necrosantes. Por isso, a importância

do uso roupas adequadas. A vestimenta

ideal para a exploração das cavernas é

um macacão grosso com as extremida-

des fechadas. Mas é bom deixar claro

que os seres das cavernas só atacam em

defesa própria, o que é muito raro acon-

tecer porque geralmente fogem quando

sentem a presença de pessoas.

Para a população da cidade, as caver-

nas ainda são um mistério. A maioria

nunca desceu para ver o que há lá em-

baixo. É comum as pessoas comentarem

sobre as rochas que estão na superfície,

como a Pedra da Sereia, a Pedra da

Rainha, a Pedra do Cristo, a Abaeté

(que, segundo a lenda, esconde um

bezerro de ouro) ou a famosa Pedra da

Abelha, a qual deu o primeiro nome à

cidade. Além das cavernas, quem for a

Felipe Guerra irá encontrar um povo

muito simpático e hospitaleiro, que logo

reconhece um forasteiro. Locais mara-

vilhosos para banho, como o Olho

d'Água e o chuveirão do Tamarindo, que

se encontram em propriedades particu-

lares. E, para encher o “bucho”, uma

comida regional deliciosa, como feijoa-

da, galinha caipira, pirão de banana,

tradição na cidade, além das carnes de

boi, porco e bode. Há muita a fartura e

tranqüilidade. Certamente é um local

onde a natureza se preparou para encan-

tar seus visitantes.

O lajedo: As grandes exposições de rocha são conhecidas no
sertão potiguar como lajedos. Em Felipe Guerra, os afloramentos

de calcário ocupam vasta porção da área do município,
favorecendo o aparecimento de entradas às cavernas.

Passagens apertadas desafiam os exploradores na Gruta do
Arracarai (página seguinte).

S. Almeida Netto



odos os dias caminho. Em todos eles, sinto a sede e o sol arder em
meu pescoço. Cada calo que tenho, sei o passo no qual perdi a pele

e, quando me espetam espinhos pelo solado, tudo o que faço é sentar no
chão empoeirado e tirá-los, com os dentes, com as unhas.

E não há um dia sem sede, sol ou espinhos.

Agradeço a Deus, a cada dia, por tê-los comigo, pois somente assim sei
que estou mais perto do que eu sou, para onde estou indo.

A única certeza de quem anda é o passo. A única verdade de quem vive é o
sol. E Deus vive no sol que queima cada um de nossos passos.

Ainda não sei em quantos poços hei de descer para ver meu próprio rosto
na água que o carbureto ilumina. Mas sei que, em cada um deles, o eco vai
me mostrar algo mais do que somente a minha voz. Nas entranhas das
pedras, não encontrei jamais a escuridão, mas um vazio repleto de
pensamentos. E persigo-os, cada vez mais fundo. Cada vez mais absorto
nos ecos e pensamentos da escuridão.

Cada rasgo de sede guarda um sentido à água. Cada grão de poeira, um
brilho de sol. Cada espinho que me fura a pele é um estimulo maior a
soltar este couro e, como as cobras, reviver e descer mais na Terra.

- I -

- II -

Solon Almeida Netto

t

S. Almeida Netto



A história da redescoberta do
Letreiro de Baraúna
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fotos

Solon Almeida Netto
Rostand Medeiros
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oa

tarde,...

O senhor

sabe onde fica a Furna do

Letreiro?”

“Opa... Letrêru... né aquela

qui si chama de Furna Fêa?”

“Não. Essa daí é outra, que

fica pros lados de lá, da Fazenda

Maísa... a que tamos procurando

se chama Letreiro, a que tem

umas pinturas de índio. Num de-

ve ser longe daqui, não...”

“Hum... então, eu sei! Sei, sim!

Mai pá quê qui vocês queri se

daná naquela lama?”

“É prumas fotos, pra medir a

furna, pra dese-

nhar como ela é.

Pruma revista...

Porque essa furna

já tem muita fama lá

pros lados de Natal e Mos-

soró e agora a gente quer ver

como é que ela é, por dentro.”

“Sei... Mai vocês num vão che-

gá lá, não. Essi carrim daí... é

traçadu?”

“É não. Mas ele é macho, pas-

sou essa semana num monte de

rodagem estropiada pras bandas

do Açu, que ninguém botava mui-

ta fé.”

“Poi fiquei u sinhô sabenu qui,

pás banda do mêi passadu eu

tirei trinta e doi tratô atoladu

da lama lá da furna. Era um

magu teimosu, com uma

cunversa paricida com

essa sua. Foi atolanu

um, depoi ôtu, quandu

tinha atoladu na base

duns trinta tratô, pidiu

o pinicu e a gente só

tirô as máquina com

uma estêra e cinqüenta metu de

cabo d´açu. Pá chegá lá, tem de

passá a lagoa, qui, pur´esses dia,

andô tumanu água demai... Foi

chuva grandi, qui caiu pelas

madrugada. E num teim cristão

qui andi mai pur dentu daquelas

vereda de lá, não. Então, moçu,

fique na sua, pegui seu rumu e

dêxe essas históra de batê fotu de

furna pá rivista pá depoi, pá

quandu tivé passadu as chuva.

Nem u senhor, nem seu carru saí

vivu daquela lama. Vão atolá e

as mutuca vão comê tudim vivu.

E´inda digu mai: quandu tivê

tudo lá ç´acabanu, num venha

aqui pidí sucorru, não, qu´eu já

tô cuidanu de dêxá tudo avisadu

e besta ninhum me pega mai pá

disatolá genti daquela merda!”
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Quando ele parou, ficamos

ambos, eu e o senhor da cadeira

de balanço, no alpendre do bar

caiado, encarando-nos por alguns

segundos. “Sujeito ranzinza”, era

a idéia que me dominava. Mas,

aquela história, que eu atolaria

junto com o carro, deve ter atin-

gido meus brios. Fui pegando ar,

irritando-me de verdade e quando

ele pensava que já estava me

preparando para entrar no auto-

móvel e sair sem nem me despe-

dir, falei:

“Olhe, meu amigo, eu entendo

a preocupação do senhor. Mas se

eu tou dizendo que vou me em-

brenhar daqui prá de tarde na

boca da furna, pode ter certeza

que vou fazer isso. E o que tou

querendo é somente uma pessoa

prá levar a gente lá. E pode ficar

certo: eu tenho certeza como eu

vou atolar esse carro. E quando

ele atolar, a gente vai empurrar

os pés na lama e vai descer a

andar com esse barro na canela.

Passar essa tal de lagoa a nado.

A gente se tora, mas chega.

Garanto como, boca da noite,

tamo aqui, no seu bar, prá tomar

uma lapada resenhando com o

senhor essa história. Mas o

senhor tem que ajudar indicando

uma pessoa pra nos guiar.”

“Manéu, péga a bicicleta e

sobe ali pá chamá Denílsu de

Chicu Migué!... Avisa lá qui teim

um homi aqui qui tá querenu vê

as furna lá prus ladu du Pinga!

Corri lá, mininu, qui u moçu tá

avoroçadu!”

A essa altura, então, acho que

o velho encheu o saco de mim.

Ele me olhou, fez uma cara como

quem pensa “esse daí é doido

com força!” e gritou:

Assim, numa quase discussão

velada com um mal-humorado,

encontrado numa soleira mancha-

da ainda pela lama respingada

das chuvas de inverno, que tudo

começou. Em menos de dez mi-

nutos estava diante de mim um

sujeito de trinta e poucos anos. O

nome dele era Denílson Miguel

da Silva. Seria o guia naquela

empreitada de encontrar a Furna

do Letreiro. E, enquanto ele, o

próprio guia – mais ou menos –

ainda rezava a todos os desco-

nhecidos no automóvel a mesma

ladainha, escutada há poucos mi-

nutos, narrando lamas, buracos,

mutucas, muita unha-de-gato e

favela, ouvia-se ao fundo o velho

bradar a mesma história: havia

retirado do atoleiro trinta e dois

tratores e que ficaríamos no pri-

meiro lamaçal. Mas, àquela altu-

ra, a paciência do grupo já cam-

baleava e tudo feito por todos foi

entrar no veículo, até porque, se

havia algum lastro de verdade

naquela lorota (existir trinta e

dois tratores num distrito de duas

ruas como Juremal...), eu estava

certo de que um sujeito capaz de

salvar mais trinta tratores resgata-

ria um carrinho de dentro da lama

somente com um empurrão... Na

pior das hipóteses, havíamos

achado um mentiroso e tanto; na

outra ponta da idéia, o homem

certo para nos tirar de qualquer

enrascada. Seguimos.

Lagoa do Pinga: uma travessia inusitada para os sertões semi-áridos, que passa mais da metade
do ano alagando uma área de aproximadamente 1,5 hectares.
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uitos caminhos podem levar um explorador de

cavernas a Juremal, um distrito na zona rural

de Baraúna, cidade bem pequena da fronteira do Rio Gran-

de do Norte com o Ceará. Mas quis o destino que eu e meu

companheiro de viagem, Adeilton Santos, fôssemos até lá

de uma forma caprichosa, tão-somente para procurar uma

caverninha perdida há muito, a qual provavelmente nenhum

espeleólogo sabia da existência. Foi numa pesquisa, nos

antigos relatórios e textos do extinto Instituto de Antropolo-

gia da Universidade do Rio Grande do Norte, que Rostand

Medeiros topou, praticamente por acaso (vez que sua análi-

se não versava, propriamente, sobre cavernas), com uma

referência sobre uma cavidade simplesmente nominada

como Letreiro de Mossoró, a qual se descrevia como repleta

de pinturas rupestres e deveras importante sob o aspecto

arqueológico. Surpreendido pelo fato, vez que a referência

tinha quase cinqüenta anos, o pesquisador resolveu investi-

gar com mais cuidado o antigo texto. Àquela altura, não

sabia ele o grau de veracidade ou a confiabilidade que se

podia outorgar à informação daquelas linhas. Seria mesmo

uma cavidade natural? Encontrava-se preservada? As pintu-

ras seriam verdadeiras? E o mais intrigante: seria ainda pos-

sível localizá-la?

Foi assim que, numa tarde de sábado, véspera de uma

saída ao campo programada para uma semana inteira (13 a

20 de abril de 2008), que o historiador surgiu com a notícia

dos achados de sua pesquisa. Caberia, portanto, somente um

desvio na rota, pois, não estando contemplada uma passa-

gem por Baraúna, agora havia motivos suficientes para que

se dedicasse, pelo menos, um dia inteiro para se tentar loca-

lizar e mapear a misteriosa caverna das pinturas rupestres.

Trouxe-nos ele algumas cópias do texto original do arquivo

e muito entusiasmo, porém isso era tudo que tínhamos. Ana-

lisando o material, realmente, a uma única conclusão plausí-

vel: a furna era digna de nota e de uma tentativa de localiza-

ção.

No antigo texto do arquivo estava impresso que se tratava

de uma separata publicada pelo Instituto de Antropologia.

Antigos relatórios: A partir dos antigos
relatos de expedições do Instituto de
Antropologia, foi possível a localização da
Gruta do Letreiro.

Rostand Medeiros



As informações foram produzidas por dois pesquisadores

vinculados à antiga Universidade do Rio Grande do Norte

– URGN (que, mais tarde, seria transformada na UFRN),

Elizabeth M. Cabral e Nássaro A. S. Nasser, sendo intitu-

ladas “Informação Sôbre Inscrições Rupestres no Rio

Grande do Norte”, abordando, em parcas linhas, a existên-

cia de uma cavidade, no Distrito de Juremal – área que os

acadêmicos julgaram pertencer ao município de Mossoró,

mas que, em verdade, fica localizada em Baraúna – com

amplos salões, entrada voltada para o poente e diversas

imagens pintadas em tinta vermelha na pedra calcária, re-

presentando, figuras zoomórficas, com traços verticais

delimitados por traços horizontais, linhas retas, onduladas

ou em “L”, formas triangulares, estando todas melhor

representadas na parte esquerda da gruta, distribuídas,

porém, por todo o corpo, em paredes e tetos.

ma descoberta e tanto para um Estado tão repleto

de cavidades naturais e sítios arqueológicos,

mas, ao mesmo tempo, de pouquíssimos relatos associan-

do grutas calcárias à arte rupestre. Esforços, assim, seriam

compensados com um (hipotético) reencontro da caverna.

E, imbuído de tal espírito, lançou-se o grupo partindo de

Juremal, por lamacentos seis quilômetros cortados numa

estrada precária, tendo o carro sido abandonado nas proxi-

midades de antigas ruínas de um casebre. Dali em diante,

a vegetação fechava a passagem e, mesmo havendo no

GPS a indicação de uma estrada de terra, ao nosso lado

somente existia uma picada estreita, aparentando sinais de

não permitir passagem de veículos motorizados há vários

meses, talvez anos. O passo começou, assim, largo, sem

muitos galhos para cortar, mas dentro de uma caatinga

viçosa, crescida num ano de inverno esplendoroso. Deníl-

son ia a frente, contando histórias de caçadas e de que, a

apenas algumas centenas de metros dali, seriam vistos

lajedos com muitas furnas.

Entretanto, logo “a maldição dos trinta e dois tratores

atolados” começou a fazer sentido em minha vida. No

início, apenas uma pegada molhada. Depois, um pouco

mais de lama. Até que, finalmente, ouviu-se um barulho

inconfundível de pisada na água. A babugem cobria fe-

chada a terra, mas havia, sim, ali, o início de um charco

Pinga: entrada de pequeno sumidouro
que apresenta gotejamento perene.

Trilhas molhadas: As fortes chuvas na região
fizeram das trilhas secas verdadeiros charcos.

Lajedos                 14



pantanoso (naqueles meses) que

transformou uma curva seca

numa enorme lagoa para ser

vencida.

“Foi aqui qui us tratô atolaru”,

falou o guia. Olhei para ele. Era

verdade. Dali em diante eu não

conhecia veículos robusto o sufi-

ciente para passar. Mas, a máqui-

na humana é movida a sonhos e

empolgação e tudo que foi feito

foi tão-só retirar as botas de

couro, subir a barra das calças e

iniciar um lento avanço charco a

dentro. Para a grata surpresa

minha, o lago era mais raso do

que supus. Águas pela virilha e

nada mais. Nenhum jacaré.

fechada e com mais insetos. Um

estímulo maior para que a velo-

cidade do grupo seguisse forte. O

trajeto, porém, mudou completa-

mente. Tudo que eu via ao meu

redor passou a constituir-se por

um imenso afloramento calcário

intercalado com níveis de solo

raso e uma rala – mas preservada

– vegetação arbustiva. Alagado, o

solo argiloso empoçava a chuva e

fazia a vida explodir. Perguntei a

Denílson se aquele fenômeno ali

era comum. Ele respondeu titube-

ante, mas falou que um alaga-

mento como aquele nunca vira

nos últimos vinte e três anos. O

inverno de 2008 havia sido real-

juriti saí daí de dêntu... Homi, us

bichu desci tudim aí pá tomá

água.” Falou Denílson sorrindo.

Estranhamente, em minha

mente, presenciar, em um punha-

do de minutos, dois mananciais,

fez os primeiros vestígios das

pinturas começarem a ser giza-

dos. Uma lagoa que se segurava

portentosa por boa parte do ano.

Distante poucas centenas de

metros, uma fonte perene e aces-

sível: um pequeno sumidouro

com gotejamento. Não restavam

dúvidas de que tudo a se descorti-

nar adiante seria um rico sítio

arqueológico. Denílson nos guiou

por, talvez, mais quatrocentos e

Nenhuma sucuri. Nem sequer

piranhas... Nessas horas eu agra-

deço a Deus por ser espeleólogo

no Nordeste! Mas não posso

negar, os borrachudos fizeram a

festa com nossos braços, pernas e

pescoços. A cada passo, um aba-

no irritante acompanhava o

movimento. Assim, em meio aos

resmungos e palavrões, a estra-

nha caravana avançou centenas

de metros margeando o alagadi-

ço, quebrando o silêncio e a inér-

cia das águas daquela que, mais

tarde, seria revelada como Lagoa

do Pinga.

Já na outra margem, continua-

va a mesma trilha. Ainda mais

justamente isso com o guia, que

ele me falou “Então você vai

querê vê uma coisa qui teim beim

pertim daqui...”. Desviamos pou-

cos metros da trilha, naquela

mesma altura, e chegamos a uma

forma inconfundível: um buraco

no chão repleto de canalículos

sumindo no vazio escuro, um

sumidouro!

“O pôvu daqui chama essi

lugá de Pinga. Nunca para de

pingá. Pinga u anu todu. As veiz,

quandu tamu em caçada

pur'essas mata, a genti bebi aqui.

Notras, já vi pá mai de duzentu

macacu-pregu entranu aqui pá

tomá água. Tambeim já vi muitu

mente excepcional para o Nor-

deste. A água mantinha um fluxo

lento, em direção contrária ao

nosso caminhar. Possivelmente a

maior parte dela ia-se à lagoa já

vencida pela coluna. Mas uma

parcela relevante perdia-se em

meio às pedras, à vegetação, em

sumidouros pequenos e grandes,

nas fendas rasgadas naquele exó-

tico carste. Eu, um explorador de

sertões semi-áridos, naquela

tarde, sentia-me estranho dentro

de minha própria casa: andando

em terrenos empoçados, pisando

em água, vendo macambiras e

juremas brotando em um verda-

deiro paul. Foi ali, comentando

“Cruzes com os mais diversos tamanhos, setas (...),

séries de traços verticais limitados às vezes por

traços horizontais.” E. Cabral e N. Nasser
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apaixonado realizando o desejo da

redescoberta. “É aqui”.

o final da expedição, o objeti-

vo inicial havia sido larga-

mente cumprido. Muito mais do que

simplesmente encontrada ou confir-

mada a tese da existência de sinais

preservados de arte rupestre numa

caverna calcária em Baraúna, estava a

cavidade mapeada, fotografada e

amplamente documentada. E, para o

espanto de todos, havia se estabeleci-

do, naquela mesma saída ao campo,

um elo que nos fez expandir as fron-

teiras de nossas áreas de atuação

espeleológica para o noroeste, em

direção ao Ceará. Chegamos às portas

da Furna Feia e agora se iniciou a

Letreiro de Baraúna: pequena cavidade localizada na borda do lajedo com entrada
parcialmente coberta pela vegetação.

poucos metros quando, numa extremi-

dade do afloramento calcário, uma

laje partida, apoiada noutros blocos de

rocha, dava espaço a uma pequena

entrada de caverna. Alguns pedaços de

pedra caídos, uma grande luminosida-

de vinda de uma clarabóia percebível

ainda de fora, da qual brotava um an-

tiqüíssimo mulungu, encerrando-se a

furna em uma saída que passava por

debaixo dessa litologia, indo vazar do

outro lado do lajedo. Ali, após quase

meio século, fez-se o encontro do

homem com a caverna, mais uma vez.

Um mistério. Algo mágico e comum

aos que andam pelos caminhos da

terra. Eu não era um primitivo entran-

do em seu abrigo. Tampouco desbra-

vara a trilha como os mestres do

Instituto de Antropologia. Mas era um



Painel principal

Salão da clarabóia

: localizado na parte central do
Letreiro, apresenta simbologia bastante conservada

(ao lado).

: no centro do Letreiro há uma
clarabóia que ilumina praticamente toda a caverna,

através da qual brota um mulungu (abaixo).

prospecção de um dos mais im-

portantes lajedos do Rio Grande

do Norte, o qual, juntamente,

com o Lajedo do Olho D'Água da

Escada, também em Baraúna,

representam um importantíssimo

filão do carste potiguar, pelas

preciosidades paleontológicas e

arqueológicas que ali jazem, a ser

explorado nos próximos anos

pelas incursões espeleológicas.

Deixemos, portanto, que as

antigas páginas do arquivo do

Instituto de Antropologia da

URGN se abram mais, pois,

enquanto os relatos de expedi-

ções pretéritas iluminarem os

passos de novos exploradores,

haverá uma chama ainda quei-

mando, fazendo viver os homens

pré-históricos e os primeiros

pesquisadores que desbravaram

as trilhas do extremo sertão oeste

norte-riograndense.

Sobre o senhor do alpendre do

bar, na volta, ele ainda estava lá,

na mesma cadeira. Encostei o

carro para agradecer pela ajuda

na localização de um guia. Mas,

ao ver o cara parando, aparentou

um humor melhor e logo excla-

mou:

“Vixi... voltaru cedo... devi teri

atoladu demai... Eu avisei qui

essi negóço de adentá nas furna é

coisa pá genti qui num teim o qui

fazê... Pêlu menu acharu o qui

tavu procuranu?”

Sobrou uma risada e uma pro-

sa. A impressão que se leva para

casa, nessas horas, é de que, por

aqueles sertões, um caverneiro

sempre vai encontrar muito mais

do que procura.



O LETREIRO DE BARAÚNA

Letreiro é constituído por uma pequena

cavidade natural em rocha calcária,

Formação Jandaíra, Grupo Apodi, com a entrada

principal voltada para o sul. Morfologicamente, é

delimitado por uma porção do afloramento que

confere sustentação a uma grande laje calcária. A

gênese do corpo cavernícola não é tão evidente,

mas marca ao observador que houve, nos estágios

mais posteriores de sua evolução, um fluxo d'água

sem pressão, possivelmente associado, em alguma

fase, a alagamentos, o que favoreceu o desenvol-

vimento às laterais e a baixa altura do teto. Não se

pode descartar, ainda, os ciclos de grandes enchen-

tes, oriundas de invernos atípicos, como o presen-

ciado em março/abril de 2008, os quais costumam

provocar enchentes nas cavidades no oeste do Rio

Grande do Norte. Nesse sentido, percebem-se

marcas de água à meia parede. Tais evidências são

importantes para se delimitar a extensão das pintu-

ras rupestres, posto que – certamente – uma parte

da riqueza do sítio se perdeu por ter sido lavada por

esses escorrimentos.

Nitidamente marcam o local dois domínios: o

primeiro, o maior e principal, que atravessa o laje-

do de uma ponta a outra, criando um largo ambien-

te com pequenas ramificações laterais; e o segundo,

constituído por uma espécie de diminuto salão, o

qual se comunica com o anterior através de peque-

na e estreita passagem. Importa, porém, dizer que

na exígua sala, por último descrita, habita uma

pequena colônia de morcegos, o que demonstra a

relevância do ambiente. Traço forte, ainda, da

caverna, são suas duas entradas principais, as quais

proporcionam a passagem contínua de corrente de

Direitos reservados à
Sociedade Espeleológica Potiguar
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ar, e uma grande clarabóia

central, que é atravessada por

uma portentosa árvore, um mu-

lungu ( ), a qual

espalha muitas folhas, sementes e

galhos secos pelo interior da

cavidade. Pode-se afirmar que,

devido a tais três vias de comu-

nicação ligando o ambiente

interno ao externo, a cavidade

apresenta temperatura interna

bastante agradável, praticamente

ausentes zonas afóticas, salvo os

apêndices formados como peque-

nos prolongamentos ao salão

alongado central. Sua altura

média fica em torno de 1,20 m,

sendo a largura de, aproximada-

mente, 4,00 m. O desenvolvi-

mento total atingiu 49,92 m. Não

há espeleotemas dignos de nota,

sendo a importância absoluta do

local atrelada à sua relevância

arqueológica.

Nesse sentido, o que realmente

chama a atenção de qualquer vi-

sitante são as pinturas rupestres.

Espalhadas por toda a caverna,

estão mais preservadas do lado

ocidental da cavidade, corrobo-

rando os relatos feitos pelos

pesquisadores do Instituto de

Antropologia. Em alguns pontos,

houve o já comentado desgaste

pela passagem da água e o ataque

pela incidência direta do sol,

principalmente no entorno inter-

no da clarabóia central, donde

vaza muita luminosidade.

Erythrina sp.

Noutros lugares, o desplaca-

mento de trechos do teto,

especialmente na entrada,

certamente provocou perda

de alguns símbolos. Mesmo

assim, há painéis muito bem

conservados, através dos

quais se constata a riqueza

da arqueologia da caverna.

A simbologia está pintada

em tinta vermelha, sendo

caracterizada como traços,

formas circulares e ovais,

triângulos e polígonos

diversos – abertos e fecha-

dos –, alguns preenchidos

com pontos. O tamanho dos

símbolos varia bastante,

indo desde poucos centíme-

tros até formas com cerca

de 30 ou 40 cm. Por outro

lado, a espessura do traço

assemelha-se à gerada pela

ponta de um dedo, o que

também é corroborado pelo

diâmetro dos pontos. Apa-

rentemente, as figuras são

todas muito abstratas, não

se identificando – com

clareza – elementos antro-

pomórficos ou zoomórficos

nas cenas. Pode-se imputar

a algumas formas, traços

humanos ou de quadrúpe-

des, mas não há definição

suficiente para que o fato

não enseje polêmica.

Compulsando a obra de Ga-

briele Martin ( Pré-in



história do Nordeste do Brasil, UFPE) poderia se

inferir que são de vestígios de uma tradição agreste,

porém, alguns pesquisadores entenderiam afirmá-

los como pertencentes uma tradição geométrica,

pelo grau excessivo de abstração com que os traços

se apresentam. Contudo, para tanto, careceria o

sítio de maiores pesquisas, principalmente no senti-

do de vinculá-lo, com mais precisão, aos grupos

humanos que ocuparam a região. O que aparente-

mente mostra-se como certo, pelas informações

colhidas junto à população, é que o Letreiro é a

única caverna da região com presença de arte

rupestre, somente sendo conhecidas outras cavida-

des com situação semelhante em Apodi, no Lajedo

Soledade, distante do local analisado quase 65 km.

Contudo, vale refletir que o Letreiro está situado na

continuidade da exposição calcária da Furna Feia, a

maior caverna conhecida atualmente no Rio Gran-

de do Norte. As duas distam, somente, 3 km, em

linha reta. Se a ocupação humana chegou até ali, é

cogitável que os mesmos grupos também tenham,

em algum momento, adentrado o pórtico da Furna

Feia para abrigar-se. Contudo, como nunca se

observou ali qualquer vestígio de pinturas, somente

escavações poderiam encontrar outros indícios.

Vale descrever as condições gerais de preserva-

ção da furna como boas. Algum lixo, como plásti-

cos, porém muito pouco. O que mais chama a aten-

ção é uma grande pichação, nas proximidades do

painel principal, feita pelo próprio Instituto de

Antropologia, o qual grafou “U.R.G.N. Instituto de

Antropologia. Êstes sinais são de grande vâlor

arqueológico. Tudo faça para conservá-los”. Há,

também, riscos feitos por sobre algumas pinturas,

mas as depredações se encontram em grau muito

superficial e discreto.

É, ainda, bastante relevante informar que o

Letreiro está localizado a cerca de 450 m do sumi-

douro nominado o Pinga, que, reforçando as

descrições do guia, apresenta ricos espeleotemas,

sendo profusamente decorado com escorrimentos

calcários, muito lavados, somente possíveis pela

ação contínua da água durante milênios. Como se

trata de uma fonte de água que nunca cessa, abas-

tecendo homens e animais, deve ter servido, desde

tempos imemoriais, para manter a comunidade que

criou os desenhos nas paredes da caverna visitada.

Possivelmente, numa época remota, em que o clima

no sertão nordestino era mais ameno, a lagoa

homônima (a qual a equipe atravessou andando)

deveria suportar, quiçá, o ano inteiro sem secar

(pois, hodiernamente, o lago não é perene). Àquela

época, não sendo temporária, poderia conter vasta

fauna aquática capaz de prover uma comunidade

humana. Há muitos elementos, portanto, capazes de

justificar a tese de que as proximidades da lagoa e

o conjunto espeleológico em seus arredores compõ-

em uma relevante área histórica e natural, a qual

deve receber especial tratamento para sua preser-

vação.

Direitos reservados à
Sociedade Espeleológica Potiguar
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A fuga da família Barra do bando de
Lampião e o seu estranho esconderijo
A fuga da família Barra do bando de
Lampião e o seu estranho esconderijo

Para os que desenvolvem pesquisas espeleológicas na zona rural dos municípios potiguares

de Felipe Guerra e Governador Dix-Sept Rosado, é muito normal ouvir histórias sobre a

passagem do bando de Lampião pela região. São narrativas contadas à noite, nos alpendres

das casas sertanejas, pelos filhos e netos de falecidas testemunhas daqueles dias

complicados. Atualmente, é cada vez mais raro ouvir esses fatos diretamente das

testemunhas oculares, pessoas que estiveram diante dos cangaceiros ou tiveram suas vidas

alteradas pela passagem daquele bando sinistro e que jamais foi esquecido. Recentemente,

porém, os membros dos grupos espeleológicos os quais trabalham na área tiveram a rara

oportunidade de ouvir a história de uma senhora, que contou como ela e sua família, para

fugirem do flagelo do cangaço, utilizaram como esconderijo uma pequena cavidade da

região.

S. Almeida Netto



N
a horda sinistra

No dia 12 de junho de 1927, um domingo, fazia dois

dias que o bando do cangaceiro pernambucano Vir-

gulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, estava

em território potiguar. Seu objetivo era assaltar a

próspera cidade de Mossoró, fato que culminou

numa das mais interessantes páginas da história do

cangaceirismo. Vindos da Paraíba, o bando, que

oscilava entre quarenta e cinco a cinqüenta e cinco

homens, havia cruzado a fronteira na altura da cida-

de potiguar de Luís Gomes, trilhando um caminho

onde não faltaram roubos, seqüestros e assassinatos.

As comunidades que estavam na possível rota dos

cangaceiros, portanto, estavam todas em estado de

alarme. Mantiveram um vitorioso combate contra a

polícia potiguar na região da atual cidade de Marce-

lino Vieira e, de lá, contornaram a grande Serra de

Martins. Na manhã daquele domingo, os bandidos

passaram próximos à pequena Vila de Gavião, atual

cidade de Umarizal, sem atacá-la e continuaram seu

trajeto em direção ao norte.

No pelotão de frente do bando, como batedor, se-

guia um dos homens de confiança do chefe Lampi-

ão. Era um cangaceiro moreno, baixo, forte, com

idade aproximada de trinta e sete anos, conhecido

como Sabino. Perigoso e valente, não é surpresa que

uma das funções dessa figura era realizar os primei-

ros contatos e ataques às fazendas da região. Como

Sabino não conhecia a área, ele utilizava muita vio-

lência para conseguir informações sobre os proprie-

tários mais abastados, bem como os caminhos a se-

rem seguidos, partindo para suas rapinagens com

um pequeno número de cangaceiros, mas sem se

afastar muito do grosso do bando. Por volta do

meio-dia, depois de "visitar" as fazendas Campos,

Traíras e Arção, os liderados por Sabino dominaram

a Fazenda Santana. Antes, porém, da tomada dessa

última propriedade, o grupo avançou para um ata-

que rápido à próspera Fazenda Mato Verde.

Lampião: Em 1927 o temido cangaceiro
entrou no Rio Grande do Norte, tendo

deixado rastro de sangue de Luís Gomes
até Mossoró, onde sofreu uma pesada

derrota.

Coleção do autor



Assim, em meio à notícia da

aproximação do bando de Lampi-

ão e a todo o tumulto que tomou

conta da região, uma garotinha de

dez anos, Leonila Tomé de Sou-

sa, via seu mundo virar de pernas

para o ar. Leonila era uma das

dez filhas da proprietária da fa-

zenda Mato Verde, Teonila de

Sousa Nogueira. Essa senhora,

como todos na região, estava

assombrada com a passagem des-

se bando sinistro e imaginava o

que poderia fazer para proteger

suas filhas e outros parentes.

Quanto às mulheres, principal-

mente, pairava o medo constante

e concreto diante da ameaça de

violências sexuais as quais pode-

riam ser perpetradas pelos canga-

ceiros, pelo que, era preciso es-

conder as moças de Mato Verde

dos bandidos de Lampião.

Segundo o pesquisador Sérgio

Augusto de Souza Dantas, autor

do livro

, através de informações

coletadas junto a José Pinto Bar-

ra, morador do Sítio Brejo, foi o

agricultor Sebastião Ferreira,

conhecido como "Bicho Tiota",

que na noite anterior, 11 de junho

de 1927, trouxe aos moradores da

Fazenda Mato Verde a notícia da

aproximação do bando.

Passados oitenta e um anos,

Dona Leonila recordou aos espe-

leólogos que ela e suas irmãs

fuga da fazenda

Lampião e o Rio Grande

do Norte - A História da Grande

Jornada

debulhavam vargens de feijão,

quando chegou o lavrador com a

notícia, mas confessou que, na

sua ingenuidade infantil, não

acreditou na história de "Bicho

Tiota". Lembrou, perfeitamente,

que o agricultor afirmou que o

bando viria pela ladeira do Sítio

Riacho Preto, a pouca distância

da fazenda. Diante desses fatos,

sua mãe partiu para juntar tudo

que pudessem carregar e se es-

conderem, mas, devido à che-

gada da noite, decidiram dormir

na fazenda. Tomaram o cuidado

de deixarem as portas abertas

para uma rápida fuga, sempre

com alguém assumindo a posição

de vigilante, para alarmar ante a

aproximação de estranhos.

Pela madrugada, unidas a

O bando em fins da década de 20: Após a derrota em Mossoró, Lampião fugiu para o
Ceará, onde foi feita a fotografia. No detalhe, marcado com uma cruz, o líder dos

cangaceiros, Virgulino Ferreira o Lampião.–

Coleção do autor



outros familiares, Dona Teonila No-

gueira e suas filhas partiram em busca

de abrigo e apoio dos parentes que ha-

bitavam na área da Fazenda Passagem

Funda, a quase quatro quilômetros de

sua propriedade. Segundo Dona Leoni-

la, ao chegarem ao local, mesmo diante

de toda aflição, sua mãe levou todos

para orar e pedir proteção na Capela de

São Pedro. Inaugurada em 29 de junho

de 1903, esse templo católico foi cons-

truído pela família Barra e se mantém,

até hoje, em perfeito estado de conser-

vação, como uma lembrança daqueles

tempos turbulentos.

Na Fazenda Passagem Funda foi

indicado, como esconderijo à família,

um abrigo nos contrafortes do paredão

abrigo na gruta

Marcas da fuga: O antigo casarão da Passagem Funda, com mais de duzentos
anos, onde Dona Teonila bateu pedindo ajuda na noite de 11 de junho de 1927.

calcário que margeia o principal rio da

região, o Apodi. Atualmente, esse local

é conhecido como "Grota da Taipa de

Zé Felix". A origem desse nome, segun-

do a tradição oral dos moradores locais,

deve-se ao fato de ter habitado, nas pro-

ximidades do paredão, um velho senhor,

o qual seria um ex-escravo.

Trazendo, portanto, os pertences que

puderam carregar, a família foi tratando

de descer a parede do vale através de

uma pequena trilha, até hoje aberta e

bem conservada, buscando acomoda-

ções na exigüidade do espaço da grota.

Somados à família de Dona Teonila

Nogueira, foram os parentes Adauto

Câmara, Maria Eulália Câmara e cinco

filhos. A senhora Maria Eulália havia

dado a luz há poucos dias, mas, mesmo

debilitada, o medo era tamanho que em

nenhum momento ela pensou em deixar

S. Almeida Netto



Mãe e filha: Leonila (abaixo) ainda
guarda lembranças lúcidas da

coragem da mãe, Teonila (acima).

Reprodução

Ricardo Morais

de utilizar a gruta como abrigo.

Assim, em meio ao manto da

noite, todos os parentes foram se

acomodando da melhor forma

possível, imbuídos em um temor

terrível, aterrorizados pela idéia

de que, a qualquer momento, al-

gum bandido surgisse no local.

Durante alguns dias, todos fazi-

am o possível para evitar que a

fogueira, acesa para cozinhar,

fosse alta, ou exalasse muita fu-

maça, sendo, assim, percebida

pelos cangaceiros.

Dona Leonila recorda que,

apesar das dificuldades passadas,

os dias vividos na "Grota da Tai-

pa de Zé Felix" não deixaram de

ter seu lado de aventura e novida-

de para uma menina de dez anos.

Quem atualmente visita o lo-

cal, encontra-o preservado, como

era naqueles estranhos dias de

junho de 1927. O panorama da

parte mais alta do paredão é be-

líssimo, marcado pelos meandros

largos e sinuosos do Apodi. Mais

à frente, avista-se o antigo ponti-

lhão, o qual liga as duas margens

do rio. O acesso à cavidade é

difícil, devido ao declive, deven-

do ser feito com cuidado, sendo a

área bem provida de árvores, que

margeiam o rio. Apesar do local

estar localizado a uma distância

média de vinte metros das águas

do Apodi, à meia altura do pare-

dão, chamam atenção três fron-

dosas e antigas oiticicas (

) que camuflam total-

mente a cavidade, compreenden-

Licar-

nia rigida

do-se o porquê da utilização des-

sa área como esconderijo. Quem

está à distância, praticamente

ignora que naquele ponto há um

abrigo com condições mínimas

para seres humanos se protege-

rem dos elementos naturais, na

forma qual se valeram àquelas

pessoas.

Sobre a cavidade, tecnicamen-

te, ressalta-se que sua formação

está intimamente relacionada aos

meandros do Rio Apodi. Sua

gênese está associada ao despren-

dimento de um grande bloco

calcário, que gerou uma fratura

na parte alta do paredão. Tal fra-

tura é bastante visível aos que

caminham na trilha, denotando as

largas possibilidades de haver,

logo abaixo, alguma estrutura

espeleogenética. A Grota da

Taipa de Zé Félix é um abrigo

calcário que se estende por prati-

camente cem metros, acompa-

nhando à margem do rio. Em

alguns trechos, torna-se mais

profundo, mas, em média, é bem

raso. Sua importância história e

cênica, porém, é inquestionável,

destacando-se o local como de

relevante valor ambiental.

Os cuidados tomados pela mãe

de Dona Leonila Sousa tiveram

fundamento. Na tarde do dia 12

de junho de 1927, Sabino e seu

pequeno grupo de cangaceiros

estiveram na Fazenda Mato Ver-

de. Ao encontrarem a proprieda-

os cangaceiros



de abandonada e desprovida de

objetos de valor, os celerados

quebraram inúmeros objetos,

praticando desordens, retornando,

entretanto de mãos vazias. Con-

tudo, ainda nesse dia, Sabino

conseguiria saborear uma vitória.

Por volta das quatro horas da

tarde, o pequeno grupo de canga-

ceiros seguia o caminho de

retorno à Fazenda Santana para

se juntarem ao bando sinistro. Foi

quando o cangaceiro conhecido

como "Coqueiro" avistou um

carro com dois ocupantes e o

ordenou parar. Não sendo obede-

cido, o bandido não titubeou e

abriu fogo contra o velho

. No automóvel seguia o

motorista Francisco Agripino de

Castro, conhecido em Mossoró

Che-

vrolet

como "Gatinho" e o rico comer-

ciante e fazendeiro Antônio

Gurgel do Amaral, que buscava

alcançar a sua fazenda no luga-

rejo conhecido como "Brejo do

Apodi". Sabino fez ambos prisio-

neiros e os levou ao encontro de

Lampião. O chefe, então, orde-

nou que o motorista "Gatinho"

levasse um pedido de resgate à

família do prisioneiro. Para Antô-

nio Gurgel do Amaral, homem

culto, que havia feito parte da

Intendência de Natal (cargo na

atualidade equivalente ao de pre-

feito), produtor de algodão de

reconhecida capacidade, começa-

va um suplício que o faria prisio-

neiro do bando de Lampião até

25 de junho. Sobre o seqüestro,

Gurgel deixou como legado um

pequeno e precioso diário de sua

convivência com o bando de can-

gaceiros.

Para muitos na região, persiste

a idéia de que o provável objetivo

do sub-grupo de cangaceiros de

Sabino não seria a Mato Verde,

mas a pequena Vila de Pedra de

Abelha, atual município de Feli-

pe Guerra. Talvez pelo fator tem-

po, distância, dificuldades de

acesso ou por terem informações

de que a vila era pequena, Sabino

desistiu do intento.

Para Dona Leonila e seus

familiares, protegidos no abrigo

de calcário, esses acontecimentos

morando na gruta

Ricardo Morais
A Grota da Taipa de Zé Félix: Pequeno abrigo que serviu de refúgio,

durante quase trinta dias, a mais de quinze pessoas no ataque.



Patrimônio natural e cultural: A proximidade do Rio
Apodi faz com que o entorno do abrigo possua rica
fauna e flora, o que, somado à importância cultural do
local, reforça a necessidade de preservação.

O antigo casario, contemporâneo à época do ataque,
ainda se encontra bem preservado (acima).

S. Almeida Netto

eram desconhecidos. Ela informou que várias outras

pessoas buscaram abrigos nas cavernas da região,

principalmente nas cavernas do "Lajedo do Rosário".

Igualmente, os mais idosos moradores da Passagem

Funda, narram histórias de pessoas abrigadas em

cavidades naturais, como a Carrapateira.

Durante aqueles dias de medo, mesmo após a che-

gada da notícia do fracasso do ataque do bando de

Lampião a Mossoró, poucos ousaram voltar às suas

moradias. Como a localização do bando continuava

incerta e as notícias eram todas tratadas como boa-

tos, a atitude mais prudente era continuar em seus

esconderijos. Segundo Dona Leonila, no caso de sua

família, a permanência na cavidade foi de quase trin-

ta dias.

A história do cangaço, especificamente no tocante

ao ataque de Lampião a Mossoró, verdadeiro divisor

de águas na vida desse cangaceiro, já foi contada e

recontada em vários livros, jornais, folhetos de cor-

déis e em inúmeros trabalhos acadêmicos. Contudo,

muitos detalhes paralelos à passagem do bando de

cangaceiros pela região foram deixados de lado e

gradativamente são esquecidos. Nesse sentido, ouvir

e resgatar essa história, através das lúcidas lembran-

ças de Dona Leonila Sousa, no alto dos seus bem

vividos noventa e um anos, é grande privilégio.



Há um rasgo alastrando-se pela escuridão.

Um barulho abafado, vindo de longe. Não

há lugares distantes o suficiente,

momentos de liberdade. Onde quer que se vá,

escuta-se um motor que faz o chão levemente

vibrar. A terra é capaz de engolir o homem. É

capaz de fazer o corpo sumir no vazio do

abismo. Mas, mesmo ali, ainda se escuta o

rastro do som, porque a caverna é indefesa,

não pode fugir do fogo que bate em sua porta.

Os bichos estão inquietos. A sinfonia dos

pingos soa em desarmonia, porque o templo

foi profanado. Lá fora, na mata, um afã

incessante desperta medo e curiosidade.

Tudo que voa foge. Tudo que teme, assusta-

se. Tudo que é de aço espalha destruição num

clarão ruidoso que não respeita nem o silêncio

da madrugada noApodi.

texto e fotos
Solon Almeida Netto



N
o primeiro dia da exploração topográfica às

cavernas de Felipe Guerra, a campanha de junho

de 2007, um ronco abafado perdia-se no hori-

zonte. Soava como um velho motor a diesel,

uma antiga caminhonete subindo a encosta da

Chapada do Apodi, barulho que meu amigo

Gustavo Szilagyi classificou, naquele momento,

como uma motosserra destroçando a caatinga.

Realmente, era distante. Às vezes, chegava como um som

perdido, mas contínuo, incessante, não ficava nem mais lon-

ge, nem mais perto, apenas feito da onipresença que a des-

truição humana instalou nesses tempos modernos.

Tudo, porém, transformou-se no segundo dia. 16 de junho

de 2007. Ao estacionar à sombra da cirigüela e descer para

cumprimentar um velho amigo, proprietário de uma extensa

gleba em cujo chão estavam diversas das cavernas que

seriam visitadas nos próximos dias, soube que havia mais

gente no lajedo. Uma equipe que veio perfurar, procurar por

óleo. Haviam chegado em abril e já estavam finalizando os

trabalhos. A sondagem se dava nas proximidades da sede da

fazenda, a menos de quinhentos metros, mas os equipamen-

tos não podiam ser visualizados. Inicialmente, a notícia

chocou-me. Obras da indústria do petróleo nos arredores da

Carlinha, um dos lajedos mais conhecidos pelo rico patrimô-

nio espeleológico no Estado? Seria possível? “Vocês naum

taum uvinu u barui dus maquinaru, naum?”, replicou Elias

Sousa. Era a profecia do ancião.

Da notícia até ver as

primeiras pontas da torre

de aço, erguidas muito

além da caatinga, foram

apenas poucas centenas

de passos, mas uma

distância muito grande

que deixei para trás



dentro de mim. A inocência

perde-se muito fugaz. Mas o

vazio deixado, esse é enorme.

Dali, de um local que todos os

que entravam em cavernas

julgavam, àquela época, intocá-

vel, via-se uma arena de cami-

nhões cercando um guindaste a

balançar, a bradar como um

dragão metálico. A máquina não

parava, dela subia uma fumaça

suja, enquanto homens melados

de graxa e fuligem andavam

apressados, açoitados pelo sol,

pelas sirenes, pela necessidade de

macular um chão que devia ser

imaculável. Assim meus medos

tomaram forma e eu, um homem

de respostas, tudo que fiz foi

sentar-me no lajedo, porque, ali,

perdi toda a certeza, todas as mi-

nhas convicções.

Quando a notícia varreu o Rio

Grande do Norte, os grupos

espeleológicos, antes brigados,

uniram-se. Todos os que, há anos,

discutiam, sentaram-se numa

mesma mesa, numa mesma sala.

Naturalmente, cada desafeição

foi esquecida, porque assim era

necessário: mesmo juntos ainda

éramos poucos, quase nada!

Foram relembradas as histórias

de dez, vinte anos atrás, e, no

misto de gargalhada e preocupa-

ção, retomado o orgulho de ser

grupo, de ser amador, porque ali,

naquela hora, tudo que havia lá

eram pessoas diferentes, mas

todas amantes de uma mesma

pedra, de um mesmo chão. Mes-

mo no silêncio velado, cada um,

na escuridão da intimidade, sabia

que o inimigo era grande demais.

Mas espeleólogos são loucos.

São seres que descem em lugares

esquecidos procurando sonhos.

Se os dias, pois, guiaram-nos por

todos os meandros da Terra, que

cada um, a partir daquele dia,

tomasse o orgulho de ser explo-

rador de cavernas e lutasse pelo

que considerasse certo, contra

quem se insurgisse contra a pre-

servação. Eis a magia que nos faz

diferentes.

esde que as cavernas

ingressaram na Consti-

tuição, em 1988, como

bens da União e passaram a

integrar um seleto acervo prote-

gido pelo artigo 20 da Carta

Constitucional brasileira, a socie-

dade civil vem lutando pela

criação de normas que garantam

a proteção das cavidades natura-

is. Já no início da década de

noventa, firmou-se uma regra que

Flagrante: Desrespeito à Resolução CONAMA n.º 347/04, quando equipe da PETROBRAS realiza
obra para instalação de poço de petróleo a cerca de cem metros de uma das mais importantes

cavidades naturais existentes no Rio Grande do Norte (entrada da Gruta dos Dentes: local onde o
espeleólogo está em pé), tudo com a anuência do CECAV e do IDEMA.

D



resguarda a chamada “área de

influência”, que nada mais é do

que um espaço nas proximidades

de cada caverna, no qual se proí-

be que o homem modifique o

meio natural, tudo objetivando a

preservação ambiental. A norma

mais atual a confirmar a obriga-

toriedade dessa área de influência

é a Resolução do Conselho Na-

cional do Meio Ambiente –

CONAMA n.º 347, de 2004. De

acordo com essa resolução, o

empreendedor tem que manter

um resguardo de duzentos e

cinqüenta metros de cada caver-

na.

Porém, o que foi presenciado

no dia 16 de junho de 2007

contraria expressamente essas

regras federais. Quando os gru-

pos tomaram ciência de que a

Petróleo Brasileiro S/A. –

PETROBRAS estava munida das

devidas licenças ambientais

outorgadas pelo Instituto de

Defesa do Meio Ambiente –

IDEMA e pelo Instituto Brasilei-

ro do Meio Ambiente e Recursos

Naturais Renováveis – IBAMA/

CECAV (à época do licenciamen-

to, ainda IBAMA, logo após,

passou o CECAV a integrar Insti-

tuto Chico Mendes), perfurando

um poço a algumas dezenas de

metros de várias das mais signifi-

cativas cavernas do Rio Grande

do Norte, houve um clima de

revolta e confusão. A notícia era

irreal. Como podia tal licencia-

mento haver superado todas as

rigorosas etapas do procedimento

e conseguido a aprovação do

Centro Nacional de Estudo, Pro-

teção e Manejo de Cavernas –

CECAV/IBAMA? Esse órgão

possuía em seu banco de dados

informações dando conta de que

aquela área era de importância

extrema ao rico patrimônio

espeleológico potiguar, um co-

nhecimento adquirido ao longo

de décadas, por gerações diversas

de espeleólogos. Pensar dessa

forma soava, portanto, simples-

mente, como irracional. Contudo

era fato. Era concreto. A obra

ocorrera e fora presenciada pelos

grupos em sua fase final de

execução. Porém, a todos restava,

não somente lamentar, mas muito

além, buscar os meio legais para

investigar e punir os responsáveis

pelo descaso ambiental.

primeiro passo foi buscar

o Ministério Público

Estadual. Mesmo não

dotado de plena competência,

uma vez que o foco da represen-

tação versava sobre cavidades

naturais subterrâneas (posto que

as cavernas são bens federais), a

iniciativa sensibilizou os mem-

bros do Centro de Apoio às

Promotorias do Meio Ambiente –

CAOPMA, tendo sido realizada,

em 30 de agosto de 2007, uma

O

“...todas as medidas para a recuperação da área foram tomadas,
segundo o gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da
Unidade RN/CE, Pedro de Paula Ferreira”. Jornal de Hoje, 25 de
março de 2008.

Área recuperada: Descampado que segundo a PETROBRAS afirmou ao
Jornal de Hoje de 25 de março de 2008 está “recuperado”

ambientalmente.



visita ao local da perfuração, devidamente acompa-

nhada pelos órgãos licenciadores, tanto federal,

quanto estadual. Na oportunidade, os promotores

identificaram várias condutas nocivas ao meio,

especialmente aquelas relativas ao extrativismo mi-

neral e vegetal sem a fiscalização dos órgãos do

Executivo, tudo conforme consignou, em relatório

circunstanciado, o Ministério Público. Com relação

ao furo realizado pela PETROBRAS, o representante

do CECAV-RN, Jocy Cruz, foi enfático, durante a

visita ao local, ao afirmar que a obra obedeceu todos

os trâmites exigidos pela normatização, não tendo

ameaçado as cavernas da região. Quando indagado,

porém, a que distância estava o poço de petróleo de

uma das cavernas do Lajedo do Rosário, a Carrapa-

teira, o mesmo afirmou que a entrada da cavidade

estava distante duzentos e trinta metros.

A afirmação do representante do CECAV causou

espanto. Conforme dito, a Resolução do Conselho

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA n.º 347/04

reafirmou a proteção do entorno de duzentos e

cinqüenta metros das cavidades naturais, a qual deve

ser, permanentemente, protegida. O CECAV é um

órgão que foi criado, dentro da estrutura do IBAMA,

para efetivar a política nacional de proteção às

cavernas brasileiras, tendo, atualmente, na Resolução

CONAMA n.º 347/04, um de seus instrumentos mais

importantes de controle e fiscalização de obras em

áreas cavernícolas. O que esperavam os grupos era

que aquele órgão exigisse que a PETROBRAS

observasse a área mínima de exclusão, fazendo cum-

prir, pelo menos, os duzentos e cinqüenta metros de

proteção previstos pelo CONAMA. Contrário a esse

Advertência e descaso: Membros da
SEPARN encontraram-se com a equipe que
estava realizando os estudos de impacto
ambiental para a PETROBRAS. Naquela
ocasião, os espeleólogos advertiram os
técnicos da empresa que aquela era uma
área cavernícola protegida por normas
federais e estaduais. O alerta foi
completamente ignorado sendo o poço
locado e perfurado a algumas dezenas de
metros de diversas cavernas.

oltando de uma viagem a Brejo da

Madre de Deus/PE, em meados de

janeiro de 2005, a SEPARN foi avisa-

da por um amigo residente em Felipe Guerra,

que havia funcionários da PETROBRAS

fazendo pesquisas nas imediações do Lajedo

do Rosário, para instalação de um poço. Co-

mo a área pesquisada era uma das mais im-

portantes em termos espeleológicos no RN,

os membros do grupo decidiram verificar.

Em Felipe Guerra, constatou-se que a

equipe de técnicos era bem pequena e os

trabalhos ainda estavam na fase preliminar,

apenas averiguando as condições locais para

instalação de um poço nas imediações do

entorno de duas cavernas: a Catedral e a Car-

rapateira. Como a área estava, já àquela épo-

ca, protegida pela Resolução CONAMA n.º

347/04, os espeleólogos advertiram os técni-

cos da empresa da existência de incontáveis

cavernas nas proximidades, fato que, para a

surpresa de todos, era de total desconheci-

mento dos funcionários que estavam em

campo. De todo modo, certos de que a

PETROBRAS não conseguiria as licenças

ambientais para perfuração no entorno de

cavernas muito conhecidas pelos órgãos

ambientais (IBAMA/CECAV e IDEMA),

pois a locação do poço estava em desconfor-

midade com a normatização, os técnicos

foram orientados a procurarem uma área um

pouco mais distante. Os desdobramentos dos

fatos, porém, contrariaram as expectativas.

V

Ricardo Morais



pensamento, o que se viu na visita de 30 de

agosto, foi o CECAV defendendo a obra reali-

zada pela PETROBRAS. Instado a manifestar-se

sobre a proximidade do poço das cavernas, o

órgão afirmou que não havia motivos à preocu-

pação, uma vez que os estudos ambientais feitos

pela empresa haviam contemplado análises, in-

clusive, de GPR, que é uma sigla para

, ou seja, um equipamento que

através de ondas investiga o que está em abaixo

da superfície.

Finda a visita técnica, aos grupos não restou

muito. Os órgãos ambientais, pagos pelo dinhei-

ro público para fazerem cumprir a legislação,

insistiam na regularidade da licença concedida.

A licença, ao seu turno, estava em flagrante dis-

sonância com a Resolução do CONAMA. Não

restava outra saída senão continuar fazendo estu-

dos capazes de detalhar e provar o quão equivo-

cada foi o licenciamento no caso em tela. Uma

série de viagens ao Lajedo do Rosário foi inicia-

da. Algumas cavidades mais relevantes foram

mapeadas. Outros mapas foram detalhados. Ao

final, outro resultado não se encontrou: o texto

do CONAMA, no Rio Grande do Norte, havia

sido vergonhosamente descumprido.

nte o posicionamento adotado pelo

CECAV/IBAMA, deve-se inquirir até

que ponto a Administração Pública pode

interpretar os parâmetros técnicos exarados pelo

CONAMA em entendimentos que são nada fa-

voráveis à preservação. A simplória idéia, por-

tanto, de que a obra não agrediria as cavernas da

região seria suficiente para fundamentar uma

licença contrária a um texto normativo que foi

criado com base na mundialmente aceita idéia da

precaução ambiental? Evidentemente que não.

Para afastar uma disposição que impõe ao em-

preendedor o dever de analisar criteriosamente

impactos ambientais e que, muito mais, força a

Ground

Penetrating Radar

Área do poço: Os pontos amarelos representam entradas de
cavidades do sistema de cavernas do Lajedo do Rosário ou da

Carlinha, enquanto os marcadores vermelhos demonstram a área
afetada pelas obras do poço da PETROBRAS.
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Na área de influência: O poço (ponto vermelho) e seu aterro
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criação de uma área de preserva-

ção conhecida como área de in-

fluência da cavidade, entende-se

que deveria o licenciamento am-

biental haver passado por análi-

ses técnicas consideravelmente

profundas. É justamente essa a

lógica da precaução: na dúvida

deve-se preservar.

Em verdade, a PETROBRAS

deveria ter provado, através de

estudos específicos, que os parâ-

metros firmados pelo CONAMA

poderiam, no caso concreto, ser

afastados, pois, naquela concreta

situação (perfurar a menos de

duzentos e cinqüenta metros),

não se causaria dano ao meio.

Observe-se que tal idéia não é

absoluta ou radical, pois parte do

princípio de que toda regra com-

porta exceções. Porém, nessa

mesma linha de mediação, não se

verifica que o bom senso prevale-

ceu no caso do poço de petróleo

do Lajedo do Rosário, uma vez

que apenas foi produzido um

Relatório de Controle Ambiental

– RCA, estudo bastante frágil

para se atestar o quanto um furo,

feito naquela proximidade, afeta-

ria as cavernas ali presentes.

Observando-se esse relatório

de controle produzido pela

PETROBRAS, percebe-se que

não se trata, sequer, de um estudo

de natureza espeleológica. Muito

pelo contrário, o estudo enco-

mendado pela empresa resume-se

a uma revisão bibliográfica de

dados multidisciplinares sobre a

área, apenas se indicando que a

região apresenta potencial

espeleogenético, ou seja, à

presença de cavernas. Não há,

por exemplo, mapas das caver-

nas, estudos de bioespeleologia

ou levantamentos de que vestí-

gios culturais estão associados ao

sítio do Rosário. Assim, sem

mapas, não se pode pensar em

determinar áreas de influência.

Sem análises sérias de flora e

fauna, não se cogita o quanto a

poluição gerada pelo maquinário,

que operou durante mais de um

mês, afetou a biota das cavidades

da região. Não se pode mensurar

como os aterros e a abertura de

novas estradas afetaram a vida
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das comunidades ali presentes,

somente para se vagamente ilus-

trar como esse empreendimento

foi licenciado de modo irrespon-

sável.

Aos órgãos, especialmente, o

CECAV, caberia agir de modo

cauteloso, exigindo o cumpri-

mento mínimo da legislação. O

Lajedo do Rosário é um sítio de

importância singular, cabendo ao

Poder Público – através de seus

órgãos, que exercem o poder de

polícia – sempre licenciar obras

na área pensando, em primeiro

lugar, na preservação. Jazidas

petrolíferas podem ter poços lo-

cados em diversos pontos, mas as

empresas exploradoras da ativi-

dade sempre procuram os locais

que demandem menor gasto ope-

racional. A fiscalização tem que

se mensurar quais impactos se-

riam causados pela perfuração.

De outra sorte, pode-se dizer,

sim, que impacto houve, posto

que o poço foi locado a cerca de

cem metros de cavernas que

constituem importantes depósitos

de fósseis. Cavidades que apre-

sentam fauna troglóbia, altamente

sensível a perturbações como

vibrações, muito provocadas

pelas sondas e guindastes.

Em alguma passagem do rela-

tório de controle ambiental foram

analisadas como essas interven-

ções antrópicas incidiriam no

meio? Há, em alguma passagem

do mesmo estudo, indicação da

presença, tão perto do furo de

jazidas fossilíferas? Não, o rela-

tório – curiosamente – nada cita

sobre.

zelar fielmente para que essa eco-

nomia não oferte risco ambiental,

exigindo os estudos cabíveis, po-

is quem empreende tem que arcar

com os custos da preservação. O

CECAV, detendo o conhecimento

da área e da obra, tinha por obri-

gação demandar todos os esfor-

ços para aplicar tais preceitos.

Mesmo o procedimento sendo da

competência do IDEMA (órgão

licenciador estadual), a interven-

ção federal era cabível e deveria

ter atentado ao disposto pelo

CONAMA, na Res. n.º 347/04.

Não poderia, portanto, o repre-

sentante do CECAV afirmar, co-

mo o fez na oportunidade da visi-

ta conjunta ao local do furo, que

a obra não causou danos ao meio,

porque, simplesmente, não foram

feitos estudos competentes para

2
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á demônios feitos de aço. Gri-

tos inundando todas as terras,

vindos de motores. Há gemidos

de dor que se espalham por todas as

serras. Mágoas, lembranças tristes, as

quais devemos guardar, dentro de nós,

por toda a vida, para nunca serem es-

quecidas, porque hão de nos motivar

contra exércitos. Cada explorador deve

ter forças para se insurgir contra o mal.

Levantar-se contra os tratores, motos-

serras, marretas e explosivos. Neste

exato momento há cavernas sendo des-

truídas, enquanto, lá fora, perdida em

meio a um imenso cipoal de papéis,

enxerga-se uma miragem de órgãos

governamentais trabalhando. Mas será

que eles estão fazendo sua mínima par-

te? Será que sua atuação é ética ou

legal? Cada homem e mulher, que tem

forças para explorar cavernas, nesses

tempos estranhos, deve ter também a

mesma força para lutar, para contestar,

para entender e cobrar a eficiência dos

que são pagos para proteger nossas

frágeis e desconhecidas cavidades na-

turais. Uma guerra surge no horizonte.

E nós vamos estar prontos a ela.

HComo resposta aos questionamentos

feitos pela sociedade civil organizada, a

PETROBRAS divulgou, através da

imprensa, que a obra foi corretamente

licenciada, a área recuperada e que

estava assinando um convênio com o

Instituto Chico Mendes/CECAV para a

proteção das cavernas de Felipe Guerra.

Porém, é estranho um país em que a

raposa patrocina o cachorro que cuida

do galinheiro. Não é legalmente proi-

bido que o CECAV firme convênios

com empresas que exercem atividades

agressivas ao ambiente. Mas, é preciso

sempre que se investigue em que cir-

cunstâncias esse tipo de aproximação se

desenvolve, pois, diante dos fatos aqui

comentados, cria-se uma nódoa de

imoralidade nesses fatos, pois, enquan-

to deveria o CECAV está exigindo da

empresa o mínimo cumprimento dos

padrões técnicos determinados pelo

CONAMA (Res. n.º 347/04) e, até

mesmo, multando-a pela eventual não

observância dos mesmos, antagonica-

mente, sobra um convênio entre ambos.

Esquisito, anti-ético e imoral: o infeliz

retrato de nosso país!

Preocupação: O espeleólogo fita a
mata e o lajedo. Durante anos aquele
campo guardou as mais festejadas
cavernas potiguares. Mas o futuro
ainda é incerto, pois quando a norma
protecionista deixa de ser fielmente
observada pela Administração
Pública, resta claro o sinal de que os
tempos mudaram rápido demais. É
preciso, portanto, agir e mudar a
realidade brasileira de descaso para
com o ambiente.



oi confirmada, em 28 de

abril de 2008, em primeira

instância, uma vitória

judicial pela defesa das cavernas

potiguares, conforme reconheceu

o Juiz Federal da Nona Vara, a qual

jurisdiciona a região de São Rafa-

el/RN, município onde ocorreu o

crime ambiental. Em 09 de

fevereiro de 2004, a partir de uma

comunicação feita pela Sociedade

para Pesquisa e Desenvolvimento

Ambienta l do Rio

Grande do Norte –

S E P A R N e p e l o

advogado Francisco de

Sales Felipe, o Minis-

tério Público Estadual,

n a o p o r t u n i d a d e

representado pelo Pro-

motor de Justiça João

B a t i s t a B a r b o s a ,

coordenou uma ação

envolvendo vários ór-

gãos para apurar os

danos ambientais provocados pela

JS Mineração LTDA. à Gruta do

Vítor, uma pequena caverna

granítica situada no Sítio Desterro,

São Rafael/RN.

Instaurado um procedimento

perante a Promotoria de Justiça de

São Rafael, foram os autos

encaminhados à Procuradoria da

República. O Procurador ofertou

u m a d e n ú n c i a p e d i n d o a

condenação pelos artigos 55,

e parágrafo único, e 62, I, da

Lei n.º 9.605/98, cumulado com os

artigos 29 e 70 do Código Penal.

Isso tudo porque, segundo o

caput

Ministério Público Federal, a

empresa, mesmo tendo obtido

licenciamento perante o Departa-

mento Nacional de Produção

Mineral – DNPM, descuidou da

licença ambiental, destruindo a

cavidade e não promovendo a

recuperação da área. O juiz federal

acolheu parcialmente o pedido,

reconhecendo a Caverna do Vítor

como parte do patrimônio cultural

e natural, pelo que condenou em

reclusão e multa a mineradora e

Salésio José Loch, representante

da empresa.

Dos fatos, decorre que somente

através da atuação da sociedade

civil, provocando o Ministério

Público e o Judiciário, atingir-se-á

uma proteção efet iva das

cavidades naturais brasileiras. À

época, a comunicação entre o

CECAV, o licenciador estadual –

IDEMA e o DNPM era totalmente

ineficiente. A partir da iniciativa

da SEPARN e do Ministério Públi-

co (especialmente o CAOPMA),

os órgãos competentes para

protegerem tal patrimônio come-

çaram a, pelo menos, dialogar. A

ineficiência do Poder Executivo

vem de longa data na gestão dos

bens ambien t a i s . A lguma

evolução, pela pressão das ONGs

e do Ministério Público, certamen-

te houve. Porém, uma atuação

integrada dos órgãos ainda não é

real, mesmo entendendo-se que o

Poder Público deveria atuar

coordenado.

A c o m u n i d a d e

espeleológica brasileira

não pode ser refém das

políticas absurdas do

C E C AV. O ó r g ã o

m o s t r a - s e , m u i t a s

vezes, bastante preo-

cupado em prospectar

ou tentar fazer pesquisa,

mas deixa muito a de-

sejar quando o assunto é

a preservação. Acon-

tece que o CECAV não

pode pensar que é uma associação,

porque é mantido pelo dinheiro

público. Criado a partir do pensa-

mento da comunidade espeleo-

lógica para atuar em pró das

cavernas, percebe-se que suas

ações estão desvirtuadas. O órgão

tem que adotar uma postura firme,

não permitindo ações desconexas

com as Resoluções do CONAMA.

Cabe a mesma comunidade espe-

leológica fiscalizar, criticar e fazer

valer sua vontade, questionando-o

sempre, pois só resta sentido ao

Estado quando esse funciona para

servir ao povo.

F

Uma triste história chamada Gruta do Vítor e
uma vitória judicial: os grupos podem ser a

diferença

Rostand Medeiros
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ma expedição de quase dez dias, em março desse ano, esteve no Lajedo do Rosário, em

Felipe Guerra/RN, para avaliar o potencial bioespeleológico da área. A viagem surpreen-

deu pela riqueza da fauna e flora que existem no endocarste da região. Cavernas

aparentemente secas, no período de chuva tomam considerável fluxo d’água, criando mananciais à

vida e fazendo explodir uma complexa e extensa

rede de inter-relações entre os seres que

povoam uma das regiões caverníco-

las mais interessantes do Brasil e,

ao mesmo tempo, praticamen-

te virgem de estudos.

Ricardo Morais

Marcelo Kramer

por

Marcelo Kramer



ÀÀ primeira vista, o Lajedo do Rosário, com seu relevo bas-

tante acidentado, composto essencialmente pela rocha calcá-

ria aflorante, apresentando enorme campo de lapiás com

fraturas dispostas em ravinas, além de poços, abismos e ca-

vernas, deixa a impressão de estarmos pisando na superfície

de outro planeta. Algumas análises paleoclimáticas e paleo-

ambientais dão base para a explicação de como esse ambiente

se desenvolveu e, em paralelo, remontam a origem da biolo-

gia subterrânea. Tais estudos, sustentam a idéia de que, há

milhares de anos, o lajedo era coberto por uma camada de

solo, onde houve o desenvolvimento de uma vegetação mais

densa do que a existente atualmente. Naquela época, havia

também uma maior precipitação de chuvas. A ação dessa água

pluvial dissolveu o calcário constituinte do lajedo. Em curto

prazo, originaram-se, por exemplo, pequenas ravinas e, em

longo prazo, formaram-se as feições maiores, como as caver-

nas. A maior parte do solo foi carreado para dentro das cavi-

dades naturais. Esse fato, em conjunto com a provável altera-

ção climática ocorrida à época, resultou na modificação da

vegetação, levando vários animais à extinção e forçando ou-

tros, principalmente alguns invertebrados, a buscarem abrigo

dentro das cavernas. No decorrer dos milhares de anos estan-

do confinados no mundo subterrâneo, muito desses animais

desenvolveram alto grau de adaptação.

Ao longo de mais de uma semana visitamos nove cavernas

na região do Lajedo do Rosário. As observações feitas nesses

locais mostraram a forte ligação que o meio hipógeo (subter-

râneo) tem com o meio epígeo (superficial, fora da caverna),

sendo apresentadas, a seguir, algumas das constatações.

Marcelo Kramer
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Troglóxenos

Animais que visitam as cavernas,

mas não são adaptados para a vida

subterrânea, como os morcegos

que apesar de usarem as

cavernas não possuem adaptações

especiais à vida subterrânea.

,

,

Troglófilos

Animais que apresentam alguma

adaptação à vida subterrânea, mas

que precisam deixar a caverna

regularmente em busca de comida.

Como exemplos podem ser citadas

algumas espécies de grilos.

Animais altamente adaptados ao

ambiente cavernícola Tendem a

possuir pouca pigmentação e olhos

pequenos ou vestigiais, alguns

inclusive não apresentando, sequer,

olhos

Troglóbios

.

,

,

.



meio epígeo
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Representantes da biota epígea: Bode (Caprinae:Capra),
Melocactus sp. (Cactaceae) e Cactos (Cactaceae).

raízes (aglomerados de raízes que cres-

cem nos gotejamentos), que presencia-

mos em três das cavernas visitadas.

As plantas encontradas no lajedo

servem de atrativos para diversas espé-

cies de insetos polinizadores e também

funcionam como fonte de alimentação

para vários morcegos cavernícolas. Em

alguns locais, observamos uma grande

dispersão de macambiras (

, que funcionam como verda-

deiros “ecossistemas”, abrigando, en-

tre suas folhas, espécies de animais

endêmicos a exemplo de algumas ara-

nhas Em conseqüência da incidência

de chuvas no período de fevereiro e

março, plantas dificilmente observadas

noutras épocas do ano, como algumas

espécies da família Araceae, foram

vistas próximas às entradas de caver-

nas. Doutra sorte, outras espécies com

adaptações ao clima da região, como

as Cactáceas, são largamente encontra-

das durante todo o ano sobre o lajedo.

)

,

.

Bromelia

liciniosa

Devido às condições árduas da superfí-

cie do lajedo, poucos são os grupos de

animais que ali encontramos, sendo o

bode um dos animais mais comumente

vistos. Pegadas de pequenos mamífe-

ros foram observadas em algumas

porções de terra e, ainda, a presença de

alguns répteis lagartixas e cobras ,

além de diversos invertebrados.

Sobre o lajedo, encontramos verda-

deiras ilhas, onde o pouco solo restante

na superfície funciona como substrato

para diversas plantas da Caatinga, co-

mo a Craibeira ), vista

com facilidade em toda a área e, até

mesmo, algumas espécies ameaçadas

de extinção encontram refúgio nesses

locais, pois, o relevo torna inviável a

exploração dessas plantas pelo homem,

mantendo-as longe das queimadas.

Determinados vegetais aprofundam

suas raízes alcançando o solo presente

nas cavidades naturais, por vezes for-

mando espécies de “estalagmites” de

( )

(Tabebuia sp.

Marcelo Kramer
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Representantes da biota hipógea: Morcego
(Peropteryx sp.), Molusco terrestre

(Gastropoda: Pulmonata), Crustáceo terrestre
(Isopoda Oniscidea) e um Zelurus sp. (Insecta:

Heteroptera:Reduviidae), de cima para baixo.

A grande maioria das cavidades naturais no Rio Grande

do Norte é representada por “cavernas secas”, sendo

raras aquelas que apresentam água perene em seu inte-

rior. Entretanto, duas das cavidades visitadas no Lajedo

do Rosário, apresentam atividade hidrológica constante.

Nessas últimas, detectamos algumas espécies aquáticas

não comumente achadas noutras: sapos e rãs (anfíbios

anuros), minhocas (Oligochaeta), uma planária (Tur-

bellaria) troglomórfica, aracnídeos (Aranaea), insetos

(Heteroptera) que caçavam sob a água e alguns caramu-

jos (moluscos gastrópodes). Devido à escassez de água,

os principais carreadores de material orgânico para

dentro das cavernas são animais trogloxenos como os

morcegos, guaxinins e as corujas. Presente na grande

maioria das cavernas potiguares, o guano (nome dado as

fezes de aves e morcegos quando estas se acumulam),

produzido por diversas espécies de morcegos, represen-

ta a fonte de energia primária na cadeia alimentar, servin-

do de base para espécies detritívoras. Vimos também que

morcegos frugívoros transportam sementes para dentro

das cavernas e essas, ocasionalmente, germinam quando

encontram algum feixe de luz natural (como a oriunda

das clarabóias) alcançando o desenvolvimento. Porém,

geralmente, as plantinhas germinadas não encontram

fontes de luz e acabam por morrer após ter esgotado o

estoque de nutrientes contidos na semente, passando a

servir de alimento para os organismos cavernícolas.

As corujas, conhecidas popularmente como rasga-

mortalhas ( ), utilizam as caver-nas de entrada

aparente como abrigo e ninho. Essas aves apresentam o

hábito de regurgitar pelotas com os restos não digeríveis

(ossos e pêlos) de suas presas, deixando ossadas de mor-

cegos, pequenos pássaros, pequenos mamíferos, répteis e

anfíbios, acumulados, ao longo de milhares de anos, nas

cavernas. Registramos esse fenômeno nas três cavernas

que apresentavam as maiores entradas, com ossadas

cobrindo o chão, em alguns salões. Essa atividade pecu-

liar é de grande valia para a paleontologia e pode ajudar

a entender como era o ecossistema da região ao redor

Tyto alba
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das cavernas no passado. Além disso, as pelotas da

servem de alimento para diversos animais

cavernícolas, tanto para os que se alimentam direta-

mente dos restos deixados pelas corujas, como os

grilos, quanto para predadores de topo na cadeia

alimentar cavernícola, que ficam “de tocaia”, camu-

flados, próximos das áreas onde as pelotas são de-

positadas, a exemplo da aranha

(foto no superior da página) e o inseto predador

(página anterior).

Alguns animais encontrados estavam presentes

nas nove cavidades visitadas, principalmente ara-

nhas das famílias Pholcidea, Ctenidae e Sicariidae,

espécies de artrópodes diplópodes, crustáceos isópo-

das e moluscos gastrópodes. Como as mesmas espé-

cies são encontradas em cavernas diferentes? As

prováveis explicações para essa ocorrência seriam:

1) os ancestrais dessas espécies serem oriundos de

um ambiente externo comum, e/ou 2) o Lajedo do

Rosário, provavelmente, funciona como uma “casa”

onde as entradas das cavernas nele presentes são

como janelas que levam aos “quartos” (as caver-

nas), sendo que nem sempre os homens conseguem

atravessar de um quarto para o outro, devido a liga-

ção entre esses serem feitas por meio de espaços

intersticiais acessíveis apenas aos seres menores.

Como resultado dessa visita ao Lajedo do Rosá-

rio, obteve-se uma noção da rica biodiversidade

existente, deixando claro que há muito a ser pesqui-

T. alba

Sicarius tropicus

Zelurus sp.

sado sobre a biologia do lajedo e suas cavernas. A

pressão do homem sobre esse e outros sítios espe-

leológicos em áreas cársticas tem ameaçado tais ri-

quezas antes mesmo de serem conhecidas. É de ne-

cessidade urgente, portanto, o incentivo a pesquisas

e esforços que busquem entender as relações entre

as cavidades naturais e o meio em que estão inseri-

das, bem como a criação de áreas de preservação.

Aracnídeos: Camuflada ao sedimento da caverna,
uma Sicarius tropicus arma sua tocaia para algum

inseto desavisado (acima). Uma aranha-marrom
(Loxosceles sp.) vigia sua prole (meio) e um

Amblipígeo (Arachnida:Amblypygi) exibe seu par de
“patas sensitivas” (abaixo).

Marcelo Kramer
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Ciclo da Matéria Orgânica
A fonte primária de matéria orgânica no meio hipógeo é comumente proveniente do

meio epígeo, tornando-se evidente a importância do reconhecimento da vida fora das
cavernas como base para o melhor entendimento dos processos relacionados à biota

cavernícola.

Fotografias por Marcelo Kramer



16 e 17 de fevereiro de 2008. Santana do Matos

- Rio Grande do Norte. Reconhecimento geral e
visitação dos sítios arqueológicos da Serra dos Bassos,
Tanque da Malhada, Pedra Redonda e São Vicente.
Fotografias e levantamento do potencial espeleológico
da área. A área apresenta grande potencial para
formação de pequenos abrigos sob rochas graníticas,
muitos dos quais estão repletos de pinturas rupestres
e material lítico. Em continuidade aos trabalhos, serão
feitos mapas das feições espeleológicas mais
importantes. Equipe: Solon Almeida Netto, Danilo
Guanabara, Alex Gomes, Anna Andrade, Rostand
Medeiros e Enio Maia.

Solon Almeida Netto, Marcelo Kramer, Giliard
Sousa, Fábio Ramalho, Rostand Medeiros,
Gustavo Szilagyi e Marcel Dantas.

13 a 20 de abril de 2008. Acari, Parelhas,

Açu, Baraúna, Apodi, Felipe Guerra - Rio

Grande do Norte. Fotografias registrando o
inverno no interior do Rio Grande do Norte, com
enfoque na sangria dos grandes reservatórios.
Documentação fotográfica das enchentes no
oeste do Estado, especialmente no município
de Felipe Guerra. Localização, mapeamento e
documentação fotográfica do Letreiro de
Baraúna e do Pinga, ambos em Baraúna.
Fotografias nas cavidades Dentes,
Carrapateira, Arracarai e Catedral.
Mapeamento de estradas alternativas
no município de Felipe Guerra.
Equipe: Solon Almeida Netto, Giliard
Sousa, Fábio Ramalho e Adeilton
Santos.

09 a 17 de março de 2008. Felipe Guerra - Rio

Grande do Norte. Topografias das cavidades Poço
do Funil e Dentes, havendo sido retopografadas a
Rasga Mortalha e novamente feita poligonal da
Arracarai. Conclusão da topografia da Complexo
Suíço. Fotografias na Dentes, Poço do Funil, Rasga
Mortalha, Crotes, Complexo Suíço e na superfície do
Lajedo do Rosário (lado da Carlinha). Levantamentos
biológicos no Lajedo do Rosário, com documentação
de algumas espécies e produção de parecer inicial
sobre a bioespeleologia de Felipe Guerra. Equipe:
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R E S E N H A

Da arqueologia da Serra dos Bassos, Santana
do Matos, às águas do Roncador, Felipe Guerra



Dona Teresa, talvez nenhum de nós jamais tenha dito, mas
a senhora, era nossa mãe. Com suas preocupações, querendo
sempre nos agradar, dar um bocadinho de comida ou de água,
segurava-nos por horas conversando, nos regressos das
cavernadas, nos começos de noite de brejo do Apodi. Queria
que o destino houvesse me dado, somente, a oportunidade ao
adeus. Abraçado a senhora, ter dito mais uma vez obrigado
por ter acolhido cada espeleólogo como um filho. Fizemos,
todos nós, muito pouco pela senhora. Quase nada. Entretanto,
o carinho com que sempre nos recebeu não tem preço. Essa
memória carregaremos sempre conosco, onde quer que
estejamos. E vão me desculpando os geólogos, mas Deus não
cria cavernas nos locais nos quais a rocha permite. Não. Deus
rasga o chão com grutas onde há almas excepcionais,
abnegadas o suficiente para dividir o que não têm e ser mãe ou
pai dos anônimos exploradores, ajudar sem esperar receber
nada em troca.

Minha amiga, a senhora se foi. Em minha
última expedição, passei no seu terreiro e vi o
mato crescido, mas a invernada ia linda. Sua
cirigüela estava carregada. O rio já começava
a baixar e as pessoas, aos poucos, estavam se
recuperando a grande cheia de 2008,
aboiando o que sobrou dos gados e varrendo
as sujeiras. Senti muita falta de nossas
conversas. De falar das descobertas e ouvir as
histórias do povo de antigamente, do povo da
serra. Não ter sua pessoa por perto é muito
estranho.

Este texto, não o escrevo a mais ninguém,
somente à senhora. É a única maneira de
libertar coisas presas em mim. De pedir que
não nos abandone, porque ainda precisamos
de seu sorriso tanto quanto antes, pelo resto
da vida. Apenas continue por perto. Ainda há
muito espinho de jurema e algaroba pelo

sertão. Furnas sem fim e trincheiras a serem vencidas. E não
tenho muitos santos, não sou de tantas rezas. Mas, mesmo
ingrato aos anjos, digo que, incontáveis vezes, eles me
ajudaram, segurando minha mão na beirada de um abismo,
provendo a corda solta no vazio, levando luz aos
pensamentos, quando estava meu corpo largado na escuridão.
Talvez, nunca um sujeito tão sem-futuro haja se acompanhado
de anjos tão legais... Mas não posso pedir que a senhora seja
um anjo, pois isso seria pouco. Suplico, portanto que fique
assim, sendo o que a senhora sempre foi: uma santa, uma
Nossa Senhora dos Caverneiros da Carlinha, porque anjos
existem muitos, porém mães, as quais a vida nos dá nos
momentos de maior precisão, essas são poucas. Guarde a
primazia, porque assim guararemos sua imagem no lugar
mais seco e seguro que um espeleólogo tem: o coração. E siga
sua jornada esperando-nos, quando partirmos, com uma
latada d'água para cada carbureteira que for aportando desse
lado daí, o último túnel escuro da vida de cada espeleólogo: a
morte.

que seria do homem se o mundo lhe tirasse as mães?
O que seria de nós quando, desamparados, cansados,
queimados pelo sol e com a pele cortada por
espinhos, vagássemos errantes, por um rincão

perdido do sertão, buscando um dia sem fim, uma estrada que
nunca termina? O que seria de nós quando, com sede e fome,
tivéssemos calos e bolhas, mãos cortadas, roupas rasgadas,
pouco dinheiro e somente sonhos? Estranhos caminhos de
matas brancas, os quais nos levam perdidos para que nos
encontremos. Fazem-nos ter a plena consciência de nossa
mediocridade, para tão-somente, assim, entendermos a
grandeza da vida. Esmagam-nos a carne para libertar a alma.
Mergulham-nos em choro para entendermos o valor do
sorriso. Incompreensível é a vida, que leva ao limite, mas nos
deixa as mães, para termos como suportar toda a dor. O
homem não seria nada, pois, se o mundo lhe tirasse as mães.

Eu não pude dizer a ela adeus. Ficou em mim uma vontade
abafada. Achei tudo estranho quando, no
começo de março, mapeando as cavernas do
Lajedo da Carlinha, passei diante da casa
caiada e vi Pega Leve magro, Chocolate
cabisbaixo. Espiei, tudo fechado. Senti algo
ruim, uma sensação desconfortável, mas
continuei, porque a cidade nos ensina a ter
pressa, a não dar ouvidos a nada, a sermos
todos como máquinas. Eu estava lá para
mapear cavernas, não para brincar. Cada
minuto era precioso. Segui adiante, portanto.
Mais tarde, quando o sol já ia baixo, no
regresso, presenciei uma cena que nunca, em
dez anos de espeleologia, havia visto: a sede
da fazenda de Carlinha completamente
abandonada. Os cães, meus amigos doutras
viagens, continuavam lá, latindo, balançando
seus rabos, querendo um afago. Porém,
nenhum sinal dos donos.

Aamizade é uma ponte estranha. Surge sem sentir. Levanta
seus pilares para nos aliviar o peso dos dias, para nos erguer de
toda lama, de todo mar da brutalidade. Faz valer a parte nobre
que jaz em todo ser humano. A amizade nos dá a capacidade
de sermos mais humanos, estarmos conectados eternamente,
uns aos outros, de uma forma ilógica.

Naquela noite, quando, na cidade, eu soube que falecera há
poucos dias Dona Teresa Bezerra de Sousa, somente me veio
a confirmação de uma coisa que já sentira por todo o
transcorrer do dia. Vieram os motivos às sensações e, com
eles, uma avalanche de lembranças, de idéias, de vozes, de
sorrisos, de goles de café que tomamos sentados no velho
alpendre desbotado em tardes amareladas. Partiu a figura
mais querida por todos os caverneiros os quais já andaram em
Felipe Guerra, uma pessoa que jamais entendeu o porquê
daquelas pessoas virem de tão longe para entrar nas furnas
apertadas de suas terras, mas que sempre acolheu a todos,
mesmo os completamente desconhecidos, com um copo de
água fria de pote ou um café quente.

Uma oração para Nossa Senhora dos
Caverneiros da Carlinha, Dona Teresa Sousa
Solon Almeida Netto

Alex Gomes

O



MOÇÃO CONJUNTA n. 001/2008

A SOCIEDADE ESPELEOLÓGICA

POTIGUAR e a SOCIEDADE PARA

PESQUISA E DESENVOLVIMEN-

TO AMBIENTAL DO RIO GRANDE

DO NORTE, associações civis as

quais têm por objetivos o estudo e a

proteção do ambiente espeleológi-

co, dentre outros, reunidas em

assembléia extraordinária e conjun-

ta, a fim de deliberarem sobre a

proposta do Poder Executivo fede-

ral brasileiro de inserir modificações

na normatização administrativa

federal que versa sobre a tutela do

patrimônio espeleológico no Brasil,

especialmente o Decreto nº 99.556,

de 1 de outubro de 1990, resolvem

exarar a presente moção conjunta

nos termos abaixo expostos:

1. O Brasil, atualmente, apre-

senta, em termos normativos, um

dos mais avançados sistemas de

proteção de ambientes espeleoló-

gicos, quando comparado aos de-

mais países. Tal sistema possui seu

maior lastro na Constituição Fede-

ral, havendo sido construído, nos

últimos vinte anos, objetivando

sempre a proteção integral do patri-

mônio cavernícola. A base normati-

va, porém, demonstra contornos

dispersos, posto que está ampara-

da em diversos textos legais, edita-

dos pelas três esferas do Estado

brasileiro, pelo que a regulamenta-

ção administrativa feita pela União,

a partir de 1990, representou um

importante passo na unificação de

conceitos e edição de parâmetros

técnicos, os quais viabilizaram a

concreta aplicabilidade dos disposi-

tivos de proteção constitucionais e

legais.

2. A base do sistema, reforça-

se, esteve sempre fundada nos tex-

tos de natureza legislativa, posto

que não se concebe que o Execu-

tivo possa criar ou suprimir direitos,

uma vez que esse é o papel de

outro poder, perante o modelo do

Estado Democrático de Direito ado-

tado pela nação brasileira a partir

de 1988. Assim, é preciso ressaltar

que todas as normas administra-

º

vem sendo erigida. É de extrema

prudência, no presente, adotar fór-

mulas as quais privilegiem o princí-

pio da prevenção e viabilizem o

direito a todos ao ambiente ecologi-

camente equilibrado, especialmente

quando se pondera que agressões

ao ambiente cavernícola são, quase

sempre, irreversíveis. Informar a

sociedade e permitir a gestão de-

mocrática dos bens ambientais são

deveres os quais devem, sempre,

ser exercitados como forma de

conciliar os extremos do debate e

fazer o consenso imperar. Atender

os anseios de setores produtivos

que exercem, cada vez mais, pres-

são para que surjam modificações

permissivas à degradação no seio

das políticas ambientais, as quais,

muitas vezes, não estão amparadas

em sérias fundações técnicas e cor-

retas soluções jurídicas, somente

ensejará prejuízo ao meio ambiente

e maiores discussões judiciais dos

motivos que ameaçam as cavernas

brasileiras.

5. Diante do exposto, as enti-

dades espeleológicas subscritoras

a reforma, nos mol-

des como a mesma se apresenta.

Antes que se faça qualquer modifi-

cação normativa de tal natureza, é

preciso pensar os métodos de fisca-

lização e o licenciamento ambiental

em áreas cársticas, hoje atividades

completamente falidas. Sendo apro-

vada uma política desastrosa como

a que ora se apresenta na propos-

ta, menos ainda será feito, em ter-

mos de proteção, pelo Estado brasi-

leiro às cavernas. Antes de pensar

em sacrificar cavernas, deve o Exe-

cutivo federal preocupar-se com a

realização do mínimo necessário à

sua proteção: estudar e entender o

patrimônio nacional. Não se pode,

portanto, cogitar em destruir o que

não se conhece.

Natal/RN, 27 de outubro de 2008

CONDENAM

Sociedade Espeleológica Potiguar

Sociedade para Pesquisa e

Desenvolvimento Ambiental do RN

tivas exaradas pelo Governo Fede-

ral devem estar legitimadas por

normas legislativas, sob pena de se

incorrer em vícios de inconstitucio-

nalidade e/ou ilegalidade. Portanto,

políticas ambientais devem, neces-

sariamente, envolver sólidas bases

legais para que se possa outorgar à

sociedade a chamada segurança

jurídica, cabendo ao Estado o papel

de produzir normas as quais sejam

imaculadas desde sua origem.

3. A proposta de reforma da

normatização federal administra-

tiva que tutela as cavernas brasi-

leiras, na forma qual apresentada

pela Casa Civil à Presidência da

República, é equivocada e repleta

de vícios de natureza jurídica. For-

malmente, contraria a ordem do

Estado brasileiro e afronta o princí-

pio da separação de poderes. Sob

o pretexto de regulamentar o texto

constitucional e a legislação federal,

a minuta do novo decreto introduz

uma nova política para a gestão

das cavernas nacionais, fazendo

sérias mudanças, como a possibi-

lidade de supressão de inúmeras

cavidades naturais, as quais repre-

sentam mais do que setenta por

cento do patrimônio natural presen-

te no Brasil. O Poder Executivo,

agindo de tal modo, desconsidera

que o tema vem sendo debatido no

Congresso Nacional, sob a forma

de projetos de lei, e impõe sua opi-

nião de modo unilateral, pois o

debate que vem sendo promovido

pela sociedade civil ainda está

numa fase incipiente, não tendo

havido, sequer, um consenso, pe-

rante o meio acadêmico, de qual

metodologia deverá ser adotada, no

futuro, caso a supressão de caver-

nas seja a via aceita no Brasil co-

mo forma de compatibilizar o espe-

rado desenvolvimento social com a

preservação do ambiente, também

prioridade de todo o povo.

4. Faz-se, portanto, de suma

importância, que o Governo Federal

não adote medidas que contrariam

toda a base da política que há anos


