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ESTUDOS ESPELEOLÓGICOS NO VALE DO ALTO RIBEIRA*

M ic h e l  L e  B r e t

GENERALIDADES

Chegado da França, em 1959, onde durante anos dediquei-me à exploração 
dos grandes abismos alpinos, procurei encontrar no Brasil pessoas interessadas 
pela Espeleologia.

Entrei em contato, primeiramente, com o suíço Jean Pirre Cristinat que, 
em 1958, organizara cursos no Rio de Janeiro e presidira a fundação da Sociedade 
Brasileira de Espeleologia. Mas Cristinat, naquela época, já havia abandonado 
essa atividade para consagrar-se aos índios e, apesar de numerosos esforços, não 
consegui manter relações com a Sociedade de Espeleologia, cujas atividades nunca 
se manifestaram.

Vim a saber então da fundação, em São Paulo, do Clube Alpino Paulista ao 
qual logo me filiei. Lá encontrei certo número de alpinistas experimentados, 
na maioria italianos e franceses, e três espanhóis, antigos membros do Grupo 
Espeleológico de Barcelona. É ao redor dêsse núcleo que se formou a Secção 
Espeleológica do CAP, cujas atividades permitiram o presente relato.

Graças ao Engenheiro José Epitácio Passos Guimarães, responsável pelo 
Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, tivemos conhecimento do estudo de 
Ricardo Krone sôbre as grutas da região. O relatório de Krone constitui um 
excelente ponto de partida para o encetamento de atividades espeleológicas, pois 
êle revela a existência de um vasto maciço calcário, montanhoso, crivado de um 
número muito grande de cavernas. Krone indica, com precisão, a posição das 
entradas, dando uma descrição detalhada das primeiras galerias. Da leitura desse 
documento sobressai, porém, com nitidez, que êle nunca se aventurou muito longe 
no interior dessas galerias, pois estava muito mais preocupado em pesquisar os
sadas do que realizar estudos espeleológicos.

Era exatamente o documento de que precisava o CAP para iniciar suas ativi
dades, porquanto seus membros, todos amadores, não dispunham de tempo su
ficiente para empreender a descoberta de grutas na região.

Para descobrir novas galerias bastava, pois, visitar as grutas indicadas por 
Krone e continuar a exploração das mesmas a partir de onde êle havia parado. 
É o que foi feito, quer com as equipes do CAP, quer com outros grupos que for
maram-se depois, tal como o Grupo Excursionistas “Os Aranhas” ou o “Espéleo 
Clube de Londrina”, ou então com alguns amigos amadores de aventura.

Dispondo de tempo livre muito escasso, quase tôdas as nossas expedições 
foram organizadas sob a forma de “excursões de fim de semana”, viajando na 
sexta-feira de noite e explorando as grutas no sábado e no domingo. No decorrer 
dos últimos anos, a abertura da BR-2 e a pavimentação da rodovia Capão Boni
to-Apiaí facilitaram grandemente o acesso à região, que hoje pode ser alcançada 
de São Paulo com 4 ou 5 horas de viagem. Só a gruta da Casa da Pedra, por 
causa do seu afastamento, necessitou para seu estudo de dois acampamentos, 
um de três dias, em 1962, e outro de uma semana, em 1964, que fêz às vêzes de 
Congresso de Espeleologia, onde se reuniram os membros de 4 grupos com o au
xiliar de engenheiro do IGG, Sr. Pedro Comério.

* Extraído do Boletim n.° 47, do Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria de Agricul
tura do Estado de São Paulo — 1966.
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Foi com equipes pequenas, de 3 a 5 membros, que foram conduzidas as ex
plorações. O equipamento, de início copiado do equipamento europeu, foi sendo 
pouco a pouco aliviado. As condições climáticas particularmente favoráveis da 
região, permitem efetivamente dispensar, para a exploração dos rios, as botas, 
os macacões estanques e as balsas pneumáticas, que tanto sobrecarregam os 
membros das expedições européias. De outro lado pode-se, também, sem grande 
sacrifício, atravessar a nado um lençol de água a 18°, ao passo que a mesma 
experiência feita com água a 7o, como na França, assemelha-se a um suicídio. 
O problema de se manter sêco o material delicado (reservas de carbureto, pilhas 
elétricas, víveres, máquinas fotográficas e topográficas) necessário à exploração, 
ficou satisfatoriamente resolvido por meio de sacos de plásticos, que têm ainda 
a vantagem de servir de boia para a travessia das passagens de águas profundas.

EQUIPAMENTO INDIVIDUAL PARA EXPLORADORES

Como vestir-se para entrar numa gruta? Forçoso é dizer que a roupa que tiver 
sido vestida sairá muito suja, talvez rasgada e pouco poderá servir para outra 
coisa.

Da mesma forma que se veste um equipamento especial para jogar futebol 
ou praticar ski, é natural conceber-se um equipamento de espeleologia. Êste 
equipamento compreende um envoltório externo (o macacão) .

MACACÃO

É a peça principal do equipamento. Quais as qualidades que lhe são pedidas?

1) Resistência ao desgaste e às rasgaduras.
2) Suficientemente quente.
3) Hidrófugo, isto é, que não se impregne de umidade.
4) Ignífugo: sem risco de se incendiar em contacto com a chama do capacete.

O macacão, perfeitamente vedado, em tecido plastificado, não é recomendá
vel, em geral, pois provoca uma transpiração desagradável. Apenas é empregado 
em abismos muito frios e muito úmidos, onde os riscos de transpiração são des
prezíveis. Usa-se, então, roupa interna de tal tecido, debaixo de um outro ma
cacão.

Para confecção do macacão deve-se escolher um pano de algodão fechado, 
mas não muito pesado. Por exemplo: o tipo de tecido utilizado para o fabrico 
de roupas de caça ou de pesca; presta-se muito bem. As misturas de algodão- 
nylon dão ainda os melhores resultados, apesar de mais caras.

Pode-se impermeabilizar parcialmente um tecido de qualidade inferior, com 
o auxílio de parafina misturada ou dissolvida em gasolina. O corte do macacão 
deve ser simples, evitando partes salientes que possam se prender à rocha: pre- 
silhas, bolsos, botões, alça para cinto, etc.

O modêlo apresentado na figura 1 é, nêste ponto de vista, muito satisfatório. 
O ziper deve ser protegido por uma larga tira de tecido, pois de outra forma o 
barro, rapidamente, o inutiliza. A disposição lateral da abertura dos bolsos pro
tege-os bem contra a lama. É de grande vantagem ter, pelo menos, um bôlso for
rado de plástico para conservar sêca a caixa de fósforos. O macacão deve ser re
forçado, pelo menos nos ombros e numa parte das costas, para protegê-lo contra 
o desgaste que provoca o deslizamento das cordas de segurança e “rappel”. Fre
qüentemente é útil reforçar a parte dos joelhos, costurando internamente, se 
necessário, placas de espumas de borracha.

Para a conservação do macacão é bom lavá-lo tantas vêzes quanto haja ne
cessidade. A argila, secando, desidrata completamente o tecido e torna-o quebra
diço. Além disso, não é possível fazer um reparo num macacão impregnado de 
terra. Os consertos podem ser feitos costurando as peças, mas é bem mais prá
tico utilizar uma cola tipo “textilcroche”. Neste caso não hesitar em bater bem, 
a martelo, a peça para fazer penetrar a cola.
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V

VESTES DE BAIXO  
O vestuário depende essencialmente da gruta a explorar. Será bem diferen

te para uma visita de uma gruta sêca a 15°C e a exploração de um abismo úmido 
a 4°C. Só falaremos dêste último caso.

O tecido ideal é de lã ou, ainda melhor, de rhovyl que, mesmo molhado, con
serva o calor do corpo. Inútil sujar uma camisa. Ao contrário, são aconselháveis 
as meias de lã, camisetas, ceroulas, etc., bem como várias malhas. Usar uma 
bem comprida, protegendo a barriga e resguardando o pescoço por meio de uma 
grande gola alta.
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CALÇADOS

Os sapatos de montanha, com sola “vibram”, são os melhores. É preciso 
escolher um tipo que se aperte com aneis e evitar, a todo o custo, os colchetes. 
De fato, êles representam um perigo, pois podem prender-se nos cabos das 
escadas.

Infelizmente, os sapatos de couro esúragam-se muito debaixo da terra. A 
umidade incessante, a argila, o atrito com as rochas, os estragam ràpidamente.

Os calçados do tipo “basket” de lona, com sola antiderrapante de borracha, 
convêm às explorações de grutas de temperatura acima de 15°C. Nas grutas mais 
frias, uma solução que reune grande número de aprovações é o emprêgo de botas 
de borracha. As botas moldadas em borracha preta aderem quase tão bem quanto 
as solas vibram. Têm a vantagem de ser muito mais baratas e principalmente 
de resistir muito mais tempo que os- sapatos, sem necessitar qualquer conserva
ção. São quentes e permitem, além disso, conservar os pés no sêco um pouco 
mais. De uma forma geral evitar as solas de borracha pura, tipo latex ou crepe, 
que escorregam muito mais que as borrachas corrugadas.

LUVAS

Para proteger as mãos contra cortes e preservá-las do contacto prolongado 
com o barro, freqüentemente muito áspero, é muito útil, até indispensável, usar 
luvas. Pode-se usar luvas de couro, do tipo das usadas pelos soldadores ou pelos 
encarregados de manutenção, mas, como todos os artigos de couro, elas resistem 
muito mal debaixo da terra. Melhores são as luvas de tecidos plastificados, das 
quais existe um sem número de tipos.

CINTO

O cinto serve quase que exclusivamente para carregar a lanterna de carbu
reto. De tempos em tempos, em manobras de escalada, prendem-se nêles os 
“pitons” (pinos com olhai) e o martelo, ou algumas vêzes o saco, durante as 
descidas de “rappel”. Salvo se tiver sido previsto para tanto, não se deve confiar 
nêle para segurança.

Aqui, evitar ainda o couro. Adotar um cinturão do exército, por exemplo. 
Sempre o menos possível, ganchos, anéis, ilhozes, partes salientes. Um cinto 
largo de nylon seria ideal.

O cinto ficará folgado em volta do corpo; a lanterna de carbureto fixada 
por um gancho de escalada, o que permitirá trocar de lugar muito fàcilmente, 
fazendo girar em volta do corpo de frente para traz, de acôrdo com as necessi
dades da progressão.

CAPACETES

O capacete desempenha dois papéis: o de proteger a babeça contra eventuais 
quedas de pedra e freqüentes choques contra as paredes e o teto da gruta, e o 
de carregar a iluminação.

As qualidades que lhe são pedidas são:
1) de ser forte.
2) de um tamanho reduzido.
3) de um pêso tão diminuto quanto possível.
4) de fixar-se com solidez na cabeça.
5) de ser de material incombustível.
Os pequenos capacetes de motociclistas completamente redondos, sem vi- 

seiras e munidos de uma larga alça são excelentes. Pode-se adaptar qualquer 
tipo de capacete, cortando as viseiras e colocando uma alça jugular apropriada, 
no caso dêle não a ter. Para satisfazer à última condição, deve-se abandonar o 
capacete de nylon. Ao contrário, os capacetes em fibra de vidro impregnado de 
resina são excelentes.

13



O maior cuidado será reservado à instalação da iluminação. É dela que de
pendem tôdas as outras atividades subterrâneas; de modo algum deve falhar. 
Tôda a instalação obedecerá aos seguintes princípios:

1) Simplicidade
2) Robustez
3) Acessibilidade
Está universalmente reconhecido que a iluminação a acetileno é atualmente 

a melhor. A chama dá uma luz quente, uma iluminação de ambiente mais íntimo, 
mais viva que a estreita réstea de um facho elétrico. O relêvo mostra-se melhor, 
com moldados mais doces.

Não resta dúvida que a lâmpada a carbureto é embaraçosa e ineficaz nas 
entradas de aeração com fortes correntes de ar, em poços muito umedecidos ou 
quando se trata de examinar um ponto longínguo, teto de abóbada ou fundo de 
poços. A lanterna elétrica é então insubstituível e tôda a iluminação bem con
cebida deve combinar o acetileno com a eletricidade. A instalação de um bico 
de gás no capacete é excessivamente fácil. O bico é ajustado à extremidade 
de um tubo de cobre recosido, de uns 20 cm de comprimento, por meio de uma 
ponta de latão. Mais breve que uma longa descrição, o esquema apresentado na 
figura 1 é bastante expressivo.

É aconselhável colocar também um acendedor alume-gás que permite reacen
der a chama a todo o momento, sem a fastidiosa operação de fósforos. Êste 
conjunto será fixado no capacete por meio de pequenas argolas ou rebites, numa 
posição bem determinada. A chama nem deve estar muito baixa, para não 
ofuscar a vista ou correr risco de queimar as pestanas, nem muito alta, para que 
as beiradas do capacete não projetem sombra no lugar onde vamos pisar. É bom 
fazer algumas experiências antes de fixar definitivamente o bico.

Um refletor pode ser também muito útil. Será obrigatoriamente de tamanho 
diminuto, para não atrapalhar, pouco maior que uma colher de sôpa. Reba
tendo-o um pouco acima do bico e do acendedor, pode protegê-los das gotas de 
água que tombam do teto.

Para instalação de uma iluminação elétrica no capacete, um cuidado ainda 
maior será dado à orientação dos feixes de raios luminosos. A réstea de luz, 
sendo estreita, deve iluminar exatamente onde é necessário. Como se vê ime
diatamente na figura 1 a direção do feixe luminoso está muito inclinado em 
relação ao capacete. A orientação do farolete, que convém para a marcha, não 
satisfaz para examinar um ponto mais distante. É necessário então jogar o 
capacete para trás ou fazer girar a lanterna. ;É por êste motivo que muitos 
espeleólogos montam seus faroletes num eixo. Aliás, existem no comércio lan
ternas frontais, chamadas lanternas de acampamento, montadas sôbre eixo, 
que podem ser adaptadas num capacete. O inconveniente é o seu estorvo.

Bem mais adaptáveis ao mundo subterrâneo são as lanternas dos mineiros 
com duas lâmpadas e interruptor incorporado. Mas com um pequeno farolete 
de bicicleta, pode-se mesmo montar uma instalação elétrica satisfatória.

Inútil fazer qualquer coisa hermèticamente vedáda. Se os contatos estão 
bons, a iluminação funciona, mesmo completamente imersa. Para êstes contatos, 
evitar o alumínio, que se oxida; usar cobre e de preferência soldar as ligações. 
Tôdas as pretensas proteções com fitas adesivas não servem absolutamente para 
nada, servem apenas para atrapalhar. Pelo contrário, cuidar em deixar tudo de 
uma maneira muito acessível, para poder, se fôr o caso, trocar facilmente, na 
escuridão, a pilha ou a lâmpada.

O interruptor será também simples e forte. Um simples pino de tomada é o 
que há de melhor. A alimentação do farolete será feita por uma pilha chata, 
colocada no capacete, se êste fôr suficientemente grande, mais freqüentemente 
na parte de trás ou melhor ao comprido da correia jugular.

LANTERNA DE CARBURETO

Estando o capacete equipado falta ainda o principal para a iluminação, isto 
é, a lanterna a carbureto.

Existe uma grande diversidade de modêlos ou “geradores de acetileno”, desde 
a minúscula lanterna dos inglêses, que se coloca diretamente no capacete, até a 
grande lanterna de forasteiros.
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É necessário escolher uma lanterna com capacidade do reservatório de car
bureto de 1/2 litro aproximado. O volume total da lanterna é mais ou menos 
igual ao de uma lata de conservas de 1 kg. Esta lanterna carregada com 500 
gramas de carbureto de cálcio, durará de 15 a 20 horas.

As lanternas de metal moldado são mais robustas que as de chapa embutida. 
Existem um ótimo modêlo, em alumínio, resistente e leve.

Fig. 2

O princípio do gerador de acetileno é o seguinte: O carbureto de cálcio, que 
se apresenta no comércio sob a forma de pedras duras, responde pela fórmula 
C2Ca (Obtém-se industrialmente pela calcinação, no arco voltaico, do calcário e 
do carvão). A água caindo no carbureto transforma-o em cal e em gás acetileno, 
seguindo a reação:

CsCa +  2H.O------------ Ca (OH) 2 +  CaK.

O acetileno libertado na reação vai até o bico da lanterna, onde em contato 
com uma centelha se combina com oxigênio do ar, formando o gás carbônico e 
vapor d’água.

5
C2H= +  ------ 0 = ------------ H»0 +  2COa

2

É esta a reação que produz a chama.
Para a iluminação a carbureto são necessários, portanto, três elementos: 

carbureto, água e ar. Para acompanhar o funcionamento da lanterna vejamos 
a figura 2. Deixa-se cair um pouco de água no carbureto, abrindo o registro da 
lanterna. Observar que a água só cai se o reservatório da mesma estiver em 
comunicação com a atmosfera. É por isso que o tampão de enchimento está 
atravessado por um pequeno orifício que é necessário cuidar bem de man
tê-lo aberto. Pode-se, para isso, deixar ali permanentemente um pequeno fio 
de cobre, com um nó em cada uma das extremidades, que se faz movimentar
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de tempos a tempos (Fig. 2). Quando a gota de água atinge o carbureto 
produz-se a reação. O acetileno escapa-se pelo tubo central que o leva ao bico. 
A vazão da água deve ser regulada convenientemente para a alimentação do 
bico da lanterna.

O consumo normal dos bicos está indicado nos mesmos. Há bicos previstos 
para 1,4, 1,7 e 2 litros. Mais elevado é o consumo, mais a chama é luminosa 
Um bico de 2 litros é suficiente. É o que se encontra, além disso, mais corrente
mente nas casas especializadas. Com uma lanterna de registro fino, tal como 
está representado na figura 2, a regulagem da vazão de água é quase automática. 
Com efeito, se houver um excesso de água, a pressão de gás na lanterna aumenta 
um pouco e impede a água de cair. Com uma lanterna de registro largo esta 
auto-regulagem não se faz. Apesar da pressão, a água continua a cair e se não 
se intervier para fechar o registro a pressão poderá atingir um nível perigoso. 
Êste tipo de lanterna tem, por outro lado, a vantagem de poder dar, quando se 
o desejar, uma sôbre-intensidade de luz, abrindo o registro completamente por 
alguns instantes e fechando em seguida para deixar o gás subir sob pressão.

No início a reação é bastante irregular. Há interêsse em movimentar-se com 
o registro fechado, não o abrindo senão de tempos a tempos, quando a chama 
enfraquecer. É o método que permite obter do carbureto o maior rendimento, 
isto é, fazer durar a lanterna acesa o maior tempo possível. Depois de algum 
tempo a formação de cal regulariza a reação.

A cal ocupa um volume bem superior ao do carbureto. Esta cal enche pouco 
a pouco a lanterna e abarrota-a completamente, obstruindo a chegada de água e 
a- saída de gás. Para evitar isto pode-se, ou não, encher o reservatório com 
mais de 2/3 da sua capacidade aproximada, ou quando ficar demasiadamente 
cheia, abrir a lanterna e retirar a cal.

;É mais fácil transportar o carbureto no interior da lanterna do que em em
balagem separada. É por isso que o segundo modo é geralmente preferido.

O entupimento da chegada de água e da saída de gás é fácil de evitar; basta 
por, por cima do carbureto, uma chapinha de metal perfurado, uma simples 
tampa de lata de conservas, varada de furos na periferia, que deixa passar a 
água e o gás, mas impede a cal de subir. Um outro incidente pode produzir-se: 
quando o orifício de entrada de água está muito próximo da saída do gás e a 
lanterna balança-se, pode acontecer que a gota de água, em lugar de cair sôbre 
o carbureto, é levada para o tubo de saída de gás. A lanterna apaga-se, então, 
freqüentemente. O remédio é desligar o tubo do capacete e soprá-lo para dentro, 
com energia, para expulsar a água. Evita-se, em parte, êste incidente prolongan
do por meio de uma ponta de tubo de borracha, o tubinho de chegada da água, 
que fica assim mais afastado da saída de gás (Fig. 2) . Pode suceder, também, 
que um dos furos do bico da lanterna ou mesmo os dois se entupam. Limpa-se os 
furinhos com o auxílio de um fio de metal muito fino, depois de ter apagado a 
chama. As casas especializadas vendem desentupidores para bicos. Certos cabos 
das escadas têm filamentos suficientemente finos para desintupir os bicos. É 
então prático deixar, de modo permanente, um pedacinho no capacete, que fica 
assim sempre à disposição. Infelizmente, depois de um certo número de desen- 
tupimentos, os furos tornam-se muito largos provocando uma combustão incom
pleta do gás. A chama fica vermelha, pouco luminosa e larga uma fumaça negra 
muito desagradável. Não há outra solução senão trocar o bico.

Nos casos em que se pretende vêr muito claro, é preciso pôr a lanterna em 
sobrepressão, abrindo todo o registro e agitando fortemente a lanterna, para 
fazer cair uma boa quantidade de água, fechando de novo, completamente, o re
gistro. Se o registro não estiver fechado, a lanterna não faz sobrepressão, pois 
o gás escapa-se pelo reservatório de água.

Havendo escassez de água pode-se fazer funcionar a lanterna com neve. 
Para isso, coloca-se diretamente sôbre o carbureto, no reservatório inferior, um 
punhadinho de neve que fará iniciar a reação, o  calor desprendido será suficien
te para fazer fundir a neve com que terá sido cheio o reservatório de água.

Que é necessário escolher como carbureto? Grandes ou pequenas pedras? 
Com as pequenas pedras, a reação é muito mais regular, no início, mas o car
bureto é mal utilizado. Quando se esvazia a lanterna para separar a cal, perde-se 
quase tudo. Assim, mais vale utilizar o carbureto em pedaços grandes e procurar 
regular a lanterna com acêrto.
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TUBO DE LIGAÇÃO

É preciso escolher um tubo de 6 a 8 mm de diâmetro interno, de borracha 
armada, tipo durite de automóvel e não tubo tipo gás, que achata quando se o 
curva.

Para o religar ao capacete, nada de dificuldades, basta enfiá-lo no tubo de 
cobre, cujo diâmetro é apropriado. A ligação com a lanterna é mais delicada. 
É um ponto onde o tubo trabalha muito; êle está sujeito a ser arrancado ou feito 
em pedaços. O melhor é substituir o bico, lá existente, por um pedaço de tubo 
de cobre-rosqueado, para atarrachar no lugar dêste. O tubo de borracha será 
então enfiado por cima.

Na falta de tubo de cobre, pode-se utilizar um bico velho do qual se terá que
brado a porcelana, apertando-o num alicate. O tubo é enfiado sôbre o bico, aper
tado por uma amarração de fio de latão. O todo é recoberto por uma das pontas 
de tubo de borracha flexível que ultrapassa o bico, e é dobrado evitando-se o 
corte. A figura 2 nos dá um exemplo de montagem.

MÉTODO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EXPEDITO

Tôdas as visitas às cavernas foram acompanhadas de levantamentos topo
gráficos, realizados com bússola e com trena, sendo os desníveis avaliados, apenas 
estimativamente, com algumas verificações por meio de altímetro.

Para a realização dêsses levantamentos expeditos foram tomados os proce
dimentos e cuidados seguintes:

As observações são anotadas em uma pequena caderneta, de 10 por 15 cm 
mais ou menos, de papel quadriculado. Na encadernação plástica são preparados 
alguns lugares para o alojamento dos lápis. A caderneta fica suspensa no pes
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coço com um cordel. Nas páginas da direita estão preparadas 9 colunas, nas 
quais são indicadas cada visada:

z =  altitude ou cota da estação onde nos achamos. 
n.° =  número da visada (muito útil no apuramento).
AZ =  direção visada (Azimute) . 
ld  =  largura da galeria à direita.
Ig  =  largura da- galeria à esquerda, 
h =  altura do teto.
D =  distância até a estação seguinte ou comprimento da visada, 
dz =  desnivelamento entre a estação atual e a seguinte.

OBS.: Observações relativas aos aspectos da galeria, correntes dé ar, declive, 
temperatura, etc.
As páginas da esquerda são reservadas aos croquis,

VISADA

Ê  importante numerar as visadas e não as estações, pois de um mesmo local 
é freqüente fazer-se diversas visadas.

Escolher uma bússola de bôlso, simples, forte e de preferência vedada. A 
bússola tipo “Feigné” pela qual a visada se faz através de uma fenda é excelente 
à superfície. Sob o solo não é muito adotada. Perdendo-se um pouco em precisão, 
ganha-se muito em rapidez fazendo a visada por estimativa sem usar a fenda. 
Com uma bússola, tendo um lado retilíneo, chega-se a um bom resultado, esten
dendo o dedo indicador ao comprido dêste lado e apontando-o na direção pre
tendida, como que para indicar. O mais prático é utilizar uma pequena bússola 
de pulseira, hermèticamente fechada, do tipo da usada pelo exército dos USA, 
fixa no pulso direito.

A visada é feita dirigindo-se a seta da bússola na direção pretendida. Ope
ra-se em quadrante fixo, deixando o 0 da graduação em frente à seta. Anota-se 
na caderneta a divisão diante da qual pára a agulha magnética. O valor lido 
é igual ao Azimute. Evita-se, desta forma, manipular o mostrador por baixo do 
qual entra água, barro e areia.

AVALIAÇÃO DOS COMPRIMENTOS

Chama-se, aqui, comprimento a distância horizontal entre dois pontos e não 
a distância medida ao longo do declive. Tanto quanto possível êste comprimento 
eve ser medido à trena. Quando o percurso torna-se difícil faz-se a avaliação 
por estimativa. Para chegar a uma precisão razoável é preciso um bom treina
mento. A experiência mostra, de fato, que os erros sôbre as distâncias calcula
das são muito superiores aos erros angulares. Para tal deve o explorador exer
citar-se em calcular uma curta distância, sempre a mesma, 2 metros por exemplo; 
e isso em tôdas as posições: de pé, de joelhos, de bruços. Não tentar avaliar, de 
uma só vez, uma distância de 10 m. Reporta-se, tantas vêzes quanto seja neces
sário, à distância que se está habituado a avaliar. Valer-se das medidas do 
corpo que cada um deve conhecer bem: altura do joelho, da estatura, do 
ombro ou de pé e dos braços extendidos. Padronizar bem o seu passo. Em 
certos casos pode-se utilizar as cordas de que se dispõe, das quais devemos 
conhecer exatamente o comprimento.

AVALIAÇÃO DOS DESNIVELAMENTOS

Quando se trata de medir verticais o trabalho é fácil. Conta-se o número 
de escadas e de barras utilizadas. Nas galerias em declive ou passagens de es
calada o cálculo é mais difícil.

Poderá o explorador empregar o método de escalonamento (Fig. 4) que 
consiste em dividir em partes de iguais alturas. Esta altura será a dos olhos ao 
solo. O problema é conservar o senso da horizontal. Freqüentemente, os olhos 
têm tendência a seguir a descida natural do terreno, acentuada ainda pelas 
juntas de estratificação, sobretudo quando o declive é fraco. Neste caso poderá 
o explorador valer-se do braço extendido, como faz o personagem do meio da 
figura 4 servindo-se do polegar dobrado como ponto de mira. Com um pouco de
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treino prévio êste processo dá resultados convenientes. Para maior precisão,
ainda, poderá utilizar um clinômetro. Êste aparelho, do qual existe um modêlo
de bôlso em todos os exércitos do mundo, tem uma graduação cuja imagem 
virtual é, por um sistema ótico, reenviada ao infinito. Colocando o aparelho
diante da vista, vê-se a graduação sobreposta ao objeto reservado.

O zero corresponde à horizontal.
Na obscuridade da caverna a graduação não é visível. É preciso fazê-la ilu

minar por um companheiro vizinho, ou melhor, mandar colocar por um relojoeiro, 
no zero da graduaçao, um ponto de matéria fosforescente.
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Nas passagens baixas e muito estreitas o método da divisão do desnivela- 
mento por escalonamento não é aplicável. É preciso contentar-se com estimati- 
vasvas. Servir-se aí, também, das medidas corporais. Se a descida é muito 
acentuada, pode-se anotá-la diretamente na caderneta, inclinando-a paralela
mente à descida e traçando no papel a direção da vertical materializada, por 
exemplo, a cordinha da caderneta (Fig. 4 ).

Enfim, o altímetro barométrico dá, debaixo da terra, ordens de grandeza 
valiosas, às quais se pode reportar de tempo em tempo.

ALGUMAS PRECAUÇÕES A TOMAR

1) Carregar diversos lápis e uma faca ou canivete para os apontar.
2) Quando uma página está terminada, corta-se um seu canto para abrir 

diretamente na página seguinte.
3) Anotar o máximo de informes possíveis relativos à direção das fendas, 

ao declive das camadas, ao aparecimento de água, às correntes de ar, etc... São 
êstes informes que melhor permitirão compreender a gruta, de colocar-se-lhe os 
“porquês”? Como? ... De onde vem?... Para onde vai?... e assim encontrar 
o seguimento da traçagem.

No acampamento o explorador deve passar a limpo os dados do levanta
mento, enquanto todos os detalhes, não anotados, estão ainda presentes na me
mória.

PASSAGEM A LIMPO DA TOPOGRAFIA, DELINEAMENTO

Utiliza-se, bússola usada no levantamento. Por meio de dois pontos e de cola 
de escritório, fixá-la numa régua chata, a seta de direção sensivelmente paralela 
à sua beirada.

Emprega-se, de preferência, papel quadriculado.
Instala-se numa mesa estável, da qual se afastam tôdas as peças metálicas. 

Fixa-se a fôlha de papel sôbre a mesa, com o auxílio de fita colante, depois de 
ter virado um dos lados para o norte magnético. Para isto coloca-se a régua 
ao longo das beiradas da fôlha de papel e orienta-se o conjunto de forma a que
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a agulha imantada da bússola fique em frente à graduação 0. Para obter a 
direção de uma visada basta, então, fazer rodar a régua até colocar a agulha 
imantada em frente da divisão anotada na caderneta.

Para a transcrição dos comprimentos escolhe-se uma escala simples — 1/500, 
seja 1 cm para 5 m (se existem muitos detalhes a anotar) mas, geralmente ado- 
ta-se a escala de 1/1000, seja 1 cm para 10 m.

Fazer o traçado com lápis duro, tomando bastante cuidado para não
se enganar no sentido das visadas e numerando-as logo que traçadas. Quando o
traçado está terminado, volta-se de nôvo às visadas, uma por uma, e desenham-se
sôbre o papél tôdas as observações anotadas na caderneta; indicam-se as alturas
do teto, calculam-se os níveis a partir da entrada da gruta (Fig. 5).

Êste documento servirá de base ao estabelecimento das diferentes vistas da 
cavidade.

PLANTA DA GRUTA

Recobre-se o traçado com uma fôlha de papel vegetal e passa-se a limpo, 
com tinta nankim.

Utiliza-se uma pena larga (1/2 mm) para figurar as paredes da gruta. Uma 
pena de desenho fina para figurar os detalhes: poços, chaminés, passagens 
bruscas de um plano horizontal a outro, acidentes do terreno, cursos d’água, 
estalactites, etc.

V
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Serve-se de alguns sinais convencionais simples.
Não se devem acumular demasiados detalhes. Procura-se, antes, ser claro 

que completo. Aponta-se as características particulares, como numa caricatura. 
Anotam-se, exatamente, os comprimentos e profundidades (Fig. 6).

Não esquecer de mencionar a direção do norte magnético, figurar a escala 
por um comprimento padrão. Indicar também a data na qual foi feito o levan
tamento .

CORTE DA CAVIDADE

Principalmente quando se trata de abismos a planta deve ser completada 
com um corte (Fig. 7).

Faz-se geralmente um corte desenvolvido. Êste não é a projeção da gruta 
sôbre um plano vertical, mas um desenvolvimento das galerias, onde os compri
mentos e as alturas aparecem com grandeza relativa real.

Enquanto que a planta da gruta procura situar o melhor possível os pontos 
da cavidade, um em relação aos outros, o corte desenvolvido visa, antes, indicar 
ao explorador as dificuldades que êle vai encontrar.

Mais ainda que para a planta, procurar a clareza antes da exatidão rigorosa.

VISTA CAVALEIRA OU PROJEÇÃO ISOMÉTRICA

Uma excelente reprodução da gruta, que permite fazer dela uma idéia de 
conjunto e compreensão de sua formação, é a vista cavaleira.
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Obtém-se muito fàcil- 
mente representando-se, em 
desenho, as operações ne
cessárias para fabricar uma 
maquete da cavidade.

Parte-se da planta da -wn, 
gruta, que é suposta, traça
da num plano de cota zero 
(Fig. 8). Em cada ponto 
particular da planta bai
xam-se verticais de compri
mentos iguais às profundi
dades destes pontos, redu
zidos à escala. Adotando a 
escala de 1/1000:

a partir do ponto de 
cota 95, baixa-se uma verti
cal de 95 mm;

a partir do ponto de co
ta 114, baixa-se uma verti
cal de 114 mm.

Colocam-se, assim, no 
papel, todos os pontos im
portantes da “vista cava
leira” .

Resta ligá-los entre si, 
desenhando da melhor for
ma possível o volume 
ocupado pela gruta, supon
do êste cheio e opaco.

Inútil dizer que, para 
isto, é preciso possuir não 
somente a planta e o corte 
da gruta, mas ainda um 
bom conhecimento pessoal 
da cavidade.

FOTOGRAFIA

Nas explorações foram 
feitas fotografias.

A máquina mais adap
tada é a de pequeno forma
to ou de 24 x 36 com obje
tiva de 50 mm. A objetiva 
de 35 mm é muito aprecia
da quando falta recuo, por
que aumenta a largura do 
campo de 35%.

O explorador mune-se 
de um visor tipo “Esporte” 
de dois quadros metálicos Fig- 8
separados, ou melhor, do
tipo “focanox”, que tem um quadro luminescente. Transportar a máquina numa 
bôlsa fechada, se possível estanque, e levar consigo pedaços de pano limpo para 
enxugar as mãos antes de operar.

O maior problema da fotografia subterrânea é o da iluminação. Os “flashes”
eletrônicos de amadores, feitos para retratos ou cenas de interior de casa, não
têm potência suficiente. Existem “flashes” de maior poder, mas são muito caros 
e de grande dimensão. As pólvoras, chamada “sem fumo” não mais são usadas. 
As lâmpadas “flash” alcançaram um tal progresso que, hoje em dia, seu uso é 
generalizado. As mais empregadas são as brancas, utilizadas em filmes branco e
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prêto, e coloridos para luz artificial. Para filmes para luz do dia usam-se lâm
padas brancas ou azuis e filtro especial, conforme as indicações dos fabricantes 
dos filmes.

A técnica da fotografia com “flash” é baseada no conhecimento de duas leis 
simples da física:

— a iluminação de um ponto focalizado a partir de uma fonte luminosa é 
inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa.

— a abertura do diafragma da máquina fotográfica depende apenas da ilu
minação do objeto focalizado e não da distância entre a máquina e êle.

Daí a regra que rege a técnica da fotografia com “flash”: A abertura do 
diafragma da máquina é determinada só pela distância entre lâmpadas e o obje
to. Pode estar o “flash” atrás da máquina ou adiante; a abertura da máquina 
varia com a distância lâmpada-objeto.

A potência das lâmpadas de “flash” é caracterizada por um número guia. 
Êste, dividido pela distância lâmpada-ponto focalizado, expressa em metros, in
dica a abertura do diafragma a ser usada. Cuidado com as lâmpadas de fabricação 
americana que indicam os números-guia em “pés” (expressando as distâncias 
em metros, êsses números-guia deve ser divididos por 3) . Os números-guia va
riam conforme a sensibilidade dos filmes. São proporcionais à raiz quadrada 
da sensibilidade ASA. Assim, se o número-guia fôr 30 para um filme de sensi
bilidade 40 ASA, o número-guia será 30 vêzes a raiz quadrada de 3, isto é, 52 
para um filme de sensibilidade 120 ASA. Variam também com o tempo de ex
posição. Todavia, sob o solo, é interessante aproveitar a totalidade do relâmpago 
do “flash”, operando em “open-flash”, isto é, a cena a fotografar estando com
pletamente no escuro, abre-se a máquina, dispara-se o “flash” e fecha-se então 
a máquina. Aproveita-se assim a totalidade da potência da lâmpada.

Os números-guia dos fornecedores de lâmpadas são geralmente otimistas. 
A tabela seguinte indica os valores a serem usados em grutas.

TIPO DE LÂM PADA ASA 16 ASA 40 ASA 120

AG-1, PF-j, X M -1 ........................... 18 30 50

PF X, XM-5, GE-5............... 30 50 80

PF -  60.................................. 55 85 145

PF -  100................................ 70 110 185

Êstes valores implicam no uso de refletores (adequados: 8 cm para as lâmpa
das n.° 1 e 15 a 18 cm para as lâmpadas maiores. Existe também um modêlo 
muito interessante para as lâmpadas AG-1, no qual o refletor é substituído por 
uma lente de “frenel” ocupando muito menos espaço.

Todavia, os números-guia são apenas valores médios, válidos em atmosfera 
límpida, por motivos de côr neutra. Para ambientes muito iluminados, que re
fletem perfeitamente a luz, fecha-se o diafragma de uma meia divisão. Abre-se, 
ao contrário, de um meio diafragma ou de um diafragma completo, quando o 
motivo que se deseja fotografar é escuro, ou num ambiente muito carregado de 
poeira ou umidade.

No intuito de evitar cálculos durante a expedição, é bom ter uma tabela de 
aberturas de diafragmas em função das distâncias, conforme o filme usado.

Esta tabela poderá ser colocada na própria máquina, para evitar perda de 
tempo.
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Exemplo:

FILM E 40 ASA

Distância XM-1 XM-5

25 m 2
15 2 2,8
11 2,8 4
8 4 5,6
5,5 5,6 8
4 8 11
3 11 10
2 16 22
1,4 22

A diminuição rápida da iluminação em função da distância, faz com que 
não seja possível fotografar uma grande sala com uma só lâmpada, por possante 
que seja. Os primeiros planos seriam sobre-expostos e os fundos escuros.

É preciso usar um tripé para deixar bem fixa a máquina e disparar na sala 
vários “flashes”, cuidando bem de manter sempre, mais ou menos a mesma dis
tância entre lâmpadas e pontos a fotografar. Uma solução mais rápida e que 
não necessita tripé é mandar companheiros para diversos pontos da sala e dis
parar todos os “flashes” juntos, a um mesmo sinal. Os “flahes” não ficam assim 
ligados à máquina. Estão separados e devem então ter um contacto independente 
para acender a lâmpada. Tais contactos existem no comércio, mas são difíceis 
de encontrar. Podem muito bem ser conseguidos ligando o cabo do “flash” a um 
fio elétrico comum, de dois condutores, e usando um botão de campainha como 
contacto. Dispondo de um fio de alguns metros, pode-se muito bem operar so
zinho e obter tôdas as variações de iluminação.

O “flash” colocado na máquina dá uma fotografia sem relêvo, sem sombras. 
Colocado atrás da máquina dá uma iluminação suave, semelhante à luz do dia. 
Para obter contrastes, criando atmosfera de mistério como a que impregna as 
grutas, é preciso pôr o “flash” diante da máquina, e ao lado, a fim de projetar 
sombras. Os primeiros planos aparecem assim escuros, formando um quadro na
tural do motivo, que se destaca em plena luz. A impressão de contraste pode 
ainda ser ampliada por meio de uma orla de luz, beirando os primeiros planos 
fortemente iluminados a contra luz por uma lâmpada bem dissimulada ou, ao 
contrário, o contraste pode ser diminuído pelo disparo de um “flash”, de pouca 
intensidade, sôlto bem atrás da máquina.

Para as fotografias de detalhes, pode-se usar fontes luminosas menos pos
santes do que as lâmpadas “flash” . É possível obter clichês com iluminação da 
lanterna de carbureto.

Com filmes branco e prêto pode-se usar, para o tempo de exposição de 1 
segundo, os valores seguintes de número-guia:

LANTERNA DE CARBURETO ASA 16 ASA 40 ASA 120

Números-guias.................................... de 1 a 2 de 1,5 a 3 de 2,5 a 5

A iluminação varia bastante com a regulagem da chama da lanterna. Com 
filmes colorido “luz artificial” deve-se usar um filtro. O melhor parece ser o 
filtro Kodak Wratten 78 A. Com êste filtro os números-guia indicado acima 
são válidos para um tempo de exposição de 5 segundos.
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As melhores fotografias de grutas, as mais interessantes, são as de explora
dores em plena ação: passagem de cascatas, escaladas, subidas com escadas, etc. 
Os grupos de estalagmites, por decorativos que sejam, devem incluir a presença 
de uma pessoa para servir de têrmo de comparação ou de escala.

OS FILMES 

(segundo publicação de Jacques Choppy)

Para os filmes em branco e preto, a maioria das marcas fabricadas são ex
celentes, recordando-se somente o interêsse das emulsões lentas, para obter uma 
boa nitidez; também são menos sensíveis à sobre-exposição.

Para as fotografias coloridas utilizar, de preferência, os filmes para “luz ar
tificial” .

Três tipos foram provados, usando lâmpadas brancas:
— Ectacrome H S tipo B —  Sem filtro; esta emulsão apresenta dominante 

azul. A Kodak aconselha o uso de um filtro Wratten 81 C ou 81 EF. Com êsses 
dois tipos de filtro as fotografias obtidas apresentam ainda uma dominante 
verde.

Os melhores resultados foram obtidos com o filtro 85 e lâmpadas azuis (acei
tável) ou “flash” eletrônico (bom ).

— Kodacrome ou Kodacrome II tipo A para luz artificial (16 e 40 ASA) .
Sem filtro, esta emulsão dá geralmente bom resultado. Kodak aconselha o

uso de filtros Wratten 81 a, 81 C, 81 D; as côres saem assim mais fortes, mais 
roxas.

Com filtro 85 e lâmpadas azuis, aparece uma dominante vermelha.
—  Super Anscocrome “tungsten” para luz artificial (100 A S A ).
Um filtro 81 D é aconselhável. Todavia, pode-se obter resultados muito bons 

sem filtros. Para as fotografias de detalhes é bom usar o filtro 81 C (um pouco 
menos enérgico do que o 81 D ) . A rapidezí da emulsão parece estar mais perto 
de 120 ASA do que 100 ASA.

ABASTECIMENTO DE VÍVERES

Motivo de preocupação de todos os exploradores ou visitantes de grutas é a 
alimentação. Quando as expedições duram apenas algumas horas, não há neces
sidade de levar muito abastecimento; alguns biscoitos, queijos, bastante doces 
para manter a “forma” e levantar, se necessário, a moral.

Para as expedições importantes, que necessitam permanências prolongadas 
debaixo do solo, convém preparar com cuidado o abastecimento de víveres, cal
culando convenientemente as quantidades necessárias, prevendo cardápios va
riados, e estudando embalagens apropriadas.

Levando em conta o enorme esforço físico despendido durante as expedições, 
é preciso prever rações da ordem de 4 000 a 5 000 calorias por dia (tanto mais 
ricas em calorias quanto mais fria é a gruta). Prever poucas gorduras, pois com 
o fígado já ocupado em eliminar as toxinas produzidas pelo esforço muscular, 
haverá dificuldade na sua digestão. Aumentar, ao contrário, a ração de açúcar, 
elemento energético diretamente assimilável.

Protídeos (Carnes, peixes) / 70 a 100 g
Lipídeos (Gorduras) 80 g
Glucídeos (açúcares) 500 g

aos quais se ajuntará vitaminas sob a forma de limões (os únicos frutos capazes 
de suportar, sem danos, os maus tratamentos do transporte) ou, na falta dêstes, 
sob a forma de comprimidos de vitamina C .

Escolher alimentos que se apresentem sob uma forma completa, fàcilmente 
transportável, tais como salame, queijos, latas de sardinhas, latas de leite con
centrado, frutas sêcas, pastas de frutas, alguns biscoitos bem duros.

É bom, para as expedições de vários dias, repartir o abastecimento em rações 
individuais,"acondicionadas em embalagens convenientes. As caixas de plástico
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deformam-se, não tendo uma resistência suficiente. É necessário escolher latas 
de folha de flandres, fechando-as hermèticamente. Alguns obtiveram bons resul
tados com galões de óleo, precisamente recortados e soldados a estanho, depois 
de cheios. Escolher as latas com pintura e não com etiquetas que a umidade 
descola.

Quanto à bebida, as grutas mesmo a fornecem, geralmente.
Não esquecer, no entanto, que as águas nos calcários são pouco filtradas e 

que podem, em certos casos, ser perigosamente poluídas. Se falta água ou se há 
dúvida quanto à sua qualidade, é preciso levar a bebida em cantis, prevendo uma 
ração da ordem de 2 litros por 24 horas. As bebidas alcoólicas são pouco reco
mendadas. O álcool tem um efeito eufórico inegável, mas nada vale para o es
forço muscular. As bebidas, tais como o mate, o chá ou o café são bem preferí
veis. É muito agradável e útil parar, de vez em quando, para tomar uma bebida 
quente, que pode ser esquentada seja numa espiriteira, seja em uma garrafa 
de gás.

Comer pouco de cada vez, mas comer com freqüência, tal é o que nos ensina 
a experiência. As paradas muito longas para refeições esfriam o organismo e 
rompem a cadência. Uma refeição muito copiosa é difícil de digerir. Há muitos 
tempos mortos de espera obrigatória no decorrer de uma expedição, que podem 
ser aproveitados para petiscar um pouco.

Em certas grutas, pode-se muito bem conceber a idéia de deixar o abasteci
mento nos pontos de parada obrigatória, tais como o fundo de um poço ou a 
beirada de um lago; deixaremos uma lata de biscoitos, uma lata de leite con
centrado, do qual cada um se servirá ao passar. Nos sacos, deixar o abasteci
mento de alimentos à mão, acondicionado em plástico, no alto do saco.

Enfim, respeitar a limpeza dos lugares, juntar e esconder os restos de refeição 
como se estivesse ao ar livre.

CONCLUSÕES PRELIMINARES

Embora apenas em esbôço o estudo espeleológico da região, as explorações 
realizadas já permitem concluir que:

a) Orientação das fraturas — As cavidades são orientadas, em sua grande 
maioria, na direção SW-NE, tanto na margem direita do rio Ribeira, como na 
margem esquerda. Tal constatação é nitidamente evidenciada pela figura 15, na 
qual foram rerpesentadas na mesma escala, a maioria das grutas visitadas. A 
referida orientação é a das fraturas do terreno, perpendiculares ao sentido do 
desdobramento.

b) Ausência de depósitos de argila —  Ao contrário das grutas de Minas 
Gerais, as cavernas do Ribeira contêm muito pouco solo. Esta ausência de depó
sitos importantes, que faz a infelicidade dos paleontólogos facilita muito as 
explorações. As grutas sao limpas e abertas. A boa ventilação existente põe 
o visitante, pràticamente, ao abrigo dos perigos de “histoplasmose” ou “doença 
das cavernas” freqüente nesta latitude, em grutas fechadas.

c) Facilidade de desmoronamento —  O ataque da rocha em zona submersa 
que, em outros calcários, dá lugar geralmente a rêdes em labirinto (Lapa-Nova- 
Vazante, M G), dá origem, aqui, a grandes salas (Tapagem, Laje das Furninhas) . 
Grutas inteiras originaram-se de desmoronamento, sem nenhuma ação direta 
das águas subterrâneas (Morro Prêto, Monjolinho) .

d) Antigüidade das rêdes — Todos os rios que visitamos, são de rêdes 
de drenagem muito antigas, tendo pràticamente alcançado seu perfil de 
equilíbrio. ,É preciso dizer, todavia, que ainda não foram estudadas as zonas de 
alimentação mais estreitas e de exploração mais difícil que as grandes gale
rias coletoras.

e) Cristalização grosseira da calcita — As massas estalagmíticas encontra
das são enormes, especialmente na gruta da Tapagem. Sempre, porém, a calcita 
apresenta aí uma aparência suja e sem brilho, que denota uma cristalização rá
pida e irregular.

f) Variação climática recente — Os exemplos muito freqüentes e muito im
portantes de retomada de erosão levam a pensar que, depois da formação das 
grutas, a região conheceu um longo período relativamente sêco, durante o qual
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depositaram-se os sedimentos e formaram-se as enormes estalactites que fazem 
a ornamentaçao das mesmas. Veio, em seguida, em época relativamente recente, 
uma variação de clima que deu de nôvo aos rios a forte atividade que êles têm 
agora.

g) Biologia —  Do ponto de vista da Bioespeleologia, o Brasil é uma terra 
desconhecida. Nas explorações foram coletados alguns espécimes da fauna, 
fisses espécimens foram entregues ao Departamento de Zoologia de São Paulo.

Os estudos, mais interessante, realizados referem-se ao Tiflobagrus Kronei 
(peixe cego das grutas das Areias e da Bom ba). No entanto, a vida animal é 
largamente representada nas grutas do Ribeira. Vimos pegadas de onça parda 
e de quadrúpedes aquáticos (provavelmente paca) até 500 m no interior das 
cavernas; uma espécie de rato d’água (ehirometos, cuíca ou mucura d’água) 
a mais de 200 m da entrada; uma cobra jararaca, a 800 m da luz do dia, na 
Casa de Pedra, e uma outra, não identificada; a 2 500 m da Tapagem, entre dois 
sifões. As águas da Tapagem ocultam, também, caranguejos (Trichoâactylus 
fluviatüis, Latreille, 1825) em todo o comprimento do rio subterrâneo; girinos 
e rãs a 2 000 m no interior. A Água Suja possui camarões. A Casa de Pedra tem 
peixes (bagres), muito semelhantes aos das Areias Umparflnis plperatus, Eige- 
mann, 1900), porém oculados. Um peixe não identificado foi observado a 900 
metros da entrada da gruta Sant’Ana, Os moluscos são encontradiços em tôdas 
as grutas, assim como artrópodos pertencentes aos miriápodes, e opiliões, blatá- 
rias, araneídeos e coleópteros. Os morcegos são comuns em tôdas as cavernas.

O estudo dessa fauna irá, talvez, trazer elementos novos à Biologia, embora 
seja pouco provável descobrirem-se espécies cavernícolas nitidamente caracteri
zadas, porquanto as condições climáticas do subsolo são pouco diferentes das 
condições exteriores.

DESCRIÇÕES DAS CAVERNAS VISITADAS

. Para maior clareza do exposto, as grutas foram agrupadas por região geo
gráfica (ver planta de situação —  Fig. 9 ).

1) Margem direita do rio Ribeira —  N.° 2, 80 e 81 —  Gruta da Tapagem —
Ostras:

2) Margem esquerda do rio Ribeira
a) Tributário do rio Pilões:

N.° 69 —  Gruta da Pescaria.
b) Tributários do rio Iporanga:

N.° 6 —  Gruta do Chapéu.
N.° 3 —  Gruta Monjolinho.
N,“ 4 —  Gruta Arataca.
N.°8 9,10 e 11 —  Gruta Casa de Pedra —  Sto. Antônio.

c) Tributários do rio Betari:
N.° 83 —  Gruta do Zezo.
N.° 25 —  Gruta Água Suja.
N.°“ 29 e 30 —  Gruta Laje das Fuminhas.
N.° 41 —  Gruta Sant’Ana.
N.° 21 —  Gruta Môrro Prêto.
N.° 20 —  Gruta Môrro do Couto.
N.° 82 —  Gruta Córrego Sêco.
N.° 12 —  Gruta Alambari.
N.o 84 —  Gruta Marreca.
N.M 18, 19 e 16 —  Gruta Areias.
N.° 75 —  Abismo do Lajeado.

A ) MARGEM DIREITA DO RIO RIBEIRA

1) GRUTA DA TAPAGEM ou CAVERNA DO DIABO:

A  gruta da Tapagem está situada na margem direita do Rio Ribeira, na 
Serra de André Lopes. Lá se chega, fàcilmente, partindo-se de Eldorado pela
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estrada que margeia o rio Ribeira. A gruta é o curso subterrâneo do rio das 
Ostras que, penetrando pela gruta da Tapagem, reaparece no vale das Ostras, 
após um percurso de 3 km.

Para clareza do exposto, dividiremos a gruta em três seções, o que, aliás, cor
responde às etapas de sua exploração.

a) GRUTA DA TAPAGEM (N.° 2) :

A gruta da Tapagem é conhecida, desde há muito tempo, pela amplidão e 
beleza de seus primeiros salões, situados a algumas centenas de metros, apenas, 
da entrada. São salões superiores, a uns vinte metros acima do nível do rio, ador
nados profusamente de estalagmites (candelabros, pilhas de pratos, pilhas, etc... ) 
e de colunas, das quais algumas ultrapassam 10 m de diâmetro e 30 m de altura. 
Algumas dessas colunas estão derrubadas ou inclinadas por causa de uma re
tomada de erosão que solapou a base. Os salões superiores extendem-se sôbre 
300 m, porém só os primeiros são visitados. Nesta zona o rio corre do lado es
querdo da cavidade sob os desmoronamentos, que deixam, todavia, uma pas
sagem folgada.

Cav. do  D iabo

3 a l ao  dos Ç i g a n f a s

Q. das Oatras

Fig. 11

Além, durante os primeiros 800 m, a gruta apresenta-se como um corredor, 
de teto elevado, de 1 a 5 m de largura, cortado por alguns obstáculos fáceis de 
serem transpostos. A primeira dificuldade que se apresenta ao visitante é a 
“lagôa do Lôdo”, de travessia um tanto arriscada, sem balsa peneumática, por
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causa de seu fundo de areia movediça. Depois a cavidade toma proporções mais 
vastas: primeiro uma sala de 30 m de diâmetro, que se prolonga para a esquerda, 
e, depois duma grande estalactite, um sifão fácil de ser evitado por uma galeria 
fóssil, com pavimento estalagmítico em forma de sacada.

Depois vem uma lagoa de água profunda, de 30 m de comprimento, numa 
fenda de paredes verticais, e o percurso continua com um leito de seixos, até o 
lago do Silêncio. Aqui, derrames de calcita, em forma de drapejamento, descem 
até a água, com mais de um metro de fundo neste lugar, deixando muito pouco 
espaço entre êles para passar. A travessia é impressionante, de um comprimento 
de cêrca de 200 m. A seguir se sucedem galerias largas e salas. Uma delas bas
tante linda, com enfeites de estalagmites alonga-se para o sul e pelos sinais de 
escoamento nela visíveis, é provável que dê acesso a algum afluente do rio. Para 
o norte a cavidade é, muitas vêzes, bordada de desmoronamentos, cujos limites 
são difíceis de serem definidos.

Depois dêsses alargamentos o rio entra numa galeria mais apertada, com 
aspecto de canalização forçada. As ornamentações desaparecem e as paredes 
apresentam-se nuas, como que talhadas a goivas. A 1 860 m da entrada, uma 
parte da água some debaixo da rocha, em sifão, enquanto uma outra parte re
torna por uma fenda, estreita, penosamente seguida durante uns cem metros.

b) GRUTA DAS OSTRAS

O rio subterrâneo, que atravessa a gruta da Tapagem, torna a ver a luz do 
dia no vale das Ostras, exatamente, a 2,2 km em linha reta da entrada. Mas a 
ressurgência não é penetrável.

Existe uma gruta superior, das Ostras (N.° 80), a 100 m ao sul da ressurgên
cia e 50 m mais acima. É apenas um corredor inclinado de 50 m, seguido de 
duas pequenas salas, uma superior e uma inferior, que termina por fendas es
treitas, descendentes, sem corrente de ar.

A gruta das Ostras (N.° 81) pela qual se encontra de nôvo o curso superior 
do rio, é situada à jusante da ressurgência, a uns cem metros ao norte, sensivel
mente no mesmo nível. Ela começa por uma sala bastante bonita, ainda à luz 
do dia, que se prolonga por um corredor inundado. Alguns metros a nado e 
numa escalada fácil permitem tomar pé numa cavidade cortada por “marmitas” 
e poças que, ao fim de 100 m, se junta de nôvo ao rio subterrâneo. Esta cavidade 
funciona, portanto, como “ladrão” de águas; a gruta das Ostras sendo hoje ape
nas um desvio de enchente, ao passo que ela era antigamente a ressurgência 
habitual do rio.

A ressurgência atual, impenetrável, fica somente a 30 m de distância desta 
galeria.

A montante o rio flui numa fenda, muitas vêzes estreita, cortada por algu
mas corredeiras e com trechos de água profunda, que devem ser atravessados a 
nado. Os sinais de erosão nas paredes testemunham a violência da correnteza 
em tempo de enchente. Após 300 m de percurso, um tanto desagradável, aparece 
o “Salão Vermelho”, que se constitui em magnífico derrame de calcita, por cima 
do qual abre-se o “Salão Caille”, ricamente adornado de estalagmites vermelhas 
e brancas.

Depois a cavidade continua, larga e baixa, numa junta de estratifieação 
erodida, escavada em “marmitas” de arestas vivas. Mais adiante, num alarga
mento de cavidade, surge um grande drapejamento de calcita que serve de portal 
a uma pequena sala. O rio forma, aí, sob um lindo arco de pedra, uma baía de 
água calma, alimentada por uma corredeira.

Dois caminhos apresentam-se, então, ao explorador; de um lado o rio, e do 
outro uma galeria sêca, cheia de seixos prêtos, que ziguezaguea um pouco, antes 
de encontrar de nôvo o curso dágua. O corredor desenvolve-se, então, numa junta 
da camada calcária com teto um tanto baixo, e pára bruscamente diante dum 
sifão. Êste “sifão A” é situado a uma distância de 800 m da entrada da gruta 
das Ostras.

C) GALERIAS DE LIGAÇÃO:

A partir do “sifão A ” é preciso retornar uns cem metros para encontrar 
uma chaminé remontante, que permita alcançar uma passagem superior. To
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davia, a instabilidade das rochas aí existentes, torna perigosa a escalada. Re
tornando ainda mais, além da baía de água calma, o explorador descobre o Salão 
Prêto, insinuando-se por entre os blocos desmoronados que limitam, para o sul, 
a cavidade. O referido salão é originado por desabamento das camadas, que nessa 
zona são quase horizontais. É um amontoado de blocos prêtos destacados da 
abóbada, de aspecto um tanto sinistro, mas adornados de drapejamentos de cal
cita e de estalagmites de grande pureza. Para o explorador, porém, é o solo que 
é interessante, porquanto os depósitos de areia e os vestígios de escoamento de
notam a existência de um córrego. De fato, ao percorrer êsse traçado de escoa
mento, primeiro por baixo do desmoronado da sala, depois em passagens estrei
tas, se chega a uma pequena galeria, cortada por poças, que desemboca numa 
nova sala.

“Salão Filipe”, juncado de colunas derrubadas, mede 100 m de comprimento 
e junta-se ao curso ativo do rio, que, a montante, é imediatamente, fechado 
por um nôvo sifão (sifão B ) . Ao descer, então, o rio se descobre, a uns cinqüenta 
metros, um 3.° salão de dimensão ainda mais vasta que os outros. Juncado, tam
bém, de enormes colunas derrubadas, êste “Salão dos Gigantes Caídos” constitui- 
se em verdadeira encruzilhada. As direções das cavidades que partem daí con
vergem para o sifão A e o sifão B. Uma passagem a leste dá acesso a uma 
imensa sala pela qual se torna a encontrar o “Salão Filipe” .

Uma outra galeria leva o explorador de nôvo ao sifão B. Uma outra, ainda, 
dá sôbre uma lagoa ondé evoluem girinos. Uma janela abre-se sôbre um corre
dor por entre blocos desmoronados.

Finalmente, a oeste, bem por cima do salão, rente ao teto, uma estreita pas
sagem, por entre estalactites, permite alcançar de novo a cavidade que conduz 
a caverna do Diabo, a 1 800 m aproximadamente da entrada da referida caver
na, na zona de blocos desmoronados, beirando o rio.

d) FORMAÇÃO DA CAVERNA:

A maior parte da gruta foi escavada por “escoamento livre” . A água, apro
veitando as diáclases preexistentes da rocha, apenas alargou-as, para fazer delas 
galerias estreitas de teto alto.

As partes largas da caverna correspondem às zonas inundadas, atual ou an
tigamente. As primeiras correspondem aos salões da entrada da gruta da Ta
pagem, onde a água se deve ter acumulado e criado pressão, por causa da 
insuficiência do conduto de evacuação; as segundas correspondem, sobretudo, às 
grandes salas da zona de ligação, entre a gruta da Tapagem e a gruta das 
Ostras. Os cortes das Figs. 11 e 12 evidenciam bem o processo de formação dessas 
salas.
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Os desmoronamentos ainda continuam em nossos dias. A gruta ainda con
tinua em evolução. A grande quantidade de pequenas estalactites recentes rom
pidas e deslocadas, constituem uma prova disto. Caso contrário, como formar-se- 
iam as enormes colunas hoje derrubadas, que juncam o solo dessas grandes 
salas?

B) MARGEM ESQUERDA DO RIO RIBEIRA

a) Tributário do rio dos Pilões

1) GRUTA DA PESCARIA (N'.° 69) — Esta gruta pertence ao Govêrno do 
Estado de São Paulo. Está situada a 8 km ao NE da sede do Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira (Bairro do Caboclo) . É a ressurgência, presumida, de 
um rio que percorre a região chamada Braço da Pescaria. O rio subterrâneo, de 
pefil regular, desenvolve-se num conjunto de fendas ortogonais de orientação 
SW-NE e SE-NW.

A profundidade da água é, geralmente, pequena, atingindo a 1 metro em 
certos lugares. A galeria é bastante linda, enfeitada de estalactites. Após um 
percurso de 540 m, a gruta é obstruída por um desmoronamento de blocos de 
calcário, no meio dos quais observam-se pedaços de quartzito, denotando a pro
ximidade da “boca” de entrada das águas.

A gruta possui uma galeria fóssil que desemboca a 30 m acima do canal 
atual. Esta galeria deve ter funcionado como dreno de enchente. O grande cor
redor onde termina a galeria, na sua saída para a luz do dia, é a sede de uma 
forma de concrecionamento inteiramente particular. Trata-se de enormes “pé
rolas de caverna” de formas irregulares, que atapetam por completo o solo 
do corredor. Quase tôdas têm o mesmo tamanho, elipsóides de 10 a 12 cm no 
grande eixo e 7 a 8 cm no pequeno eixo, e apresentam uma formação por 
camada superpostas características de pisólitos. Sua formação poderia expli
car-se por uma alternância de enchentes de forte descarga, no decorrer das 
quais a água se satura de bicarbonato.

Dados topográficos (Ver Planta — Fig. 10 —  N.° 69) .

Altitude da ressurgência 150 m
Altitude da entrada superior 180 m
Desenvolvimento 700 m
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b) Tributário do rio Iporanga
1) GRUTA DO CHAPÉU (Fig. 14) —  De propriedade do Govêrno do Estado 

de São Paulo, esta cavidade está situada a alguns minutos da sede do Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira. Uma ampla galeria conduz a uma grande 
sala, com bonitos grupos de estalactites.

A particularidade desta caverna é de ser situada no contato do calcário e 
do granito sobrejacente. O granito apresenta-se aí sob a forma de enormes bolas 
de vários metros de diâmetro que limitam a gruta.

Um riacho exterior, que corre sôbre o granito, infiltrou-se por entre os blocos 
e provocou a abertura da cavidade no calcário. O extenso depósito de areia que 
ocupa a gruta provém da decomposição do granito. Tais depósitos são, aliás, 
fortemente entalhados pelo curso atual do riacho, denotando uma nítida reto
mada de erosão.

2) GRUTA DO MONJOLINHO (Fig. 15) — De propriedade do Govêrno do 
Estado de São Paulo, esta gruta está situada a pouco mais de uma hora de marcha 
da sede do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Ela se abre por um grande 
pórtico, a 50 m acima do vale do rio Monjolinho ou Sebastião.

A gruta desenvolve-se, em parte, numa fenda vertical orientada SW-NE e 
numa junta de estratificação perpendicular, inclinada a 45°. A primeira parte, 
fóssil, comporta um corredor de acesso, com forte declive, e 3 salas entulhadas 
de desmoronamentos, revestidas de concreções tipo “recife de coral”. A segunda 
parte da gruta, ativa, é formada de corredores e fendas percorridas por filetes 
de água de infiltração.

Ao rio Monjolinho se deve, certamente, a origem da formação dessa gruta, 
se bem que indiretamente. Em tôda a gruta não se vê sinal algum de erosão, 
denotando a passagem de um curso d’água. É somente no fundo das cavidades, 
da segunda sala, que se encontram alguns seixos rolados de quartzito. O corte 
da Fig. 15 procura explicar a formação provável da gruta. Seria ela devida a um 
desabamento do curso subterrâneo do rio Monjolinho, auxiliado pelas infiltra
ções de superfície.

Dados topográficos:

3) GRUTA ARATACA (Fig. 16) —  Também de propriedade do Govêrno do 
Estado de São Paulo, a gruta Arataca está situada bem em frente da gruta do 
Monjolinho, a cêrca de 200 m acima do nível do rio. A gruta que se desenvolve 
numa fenda orientada Leste-Oeste, atravessa de um lado ao outro o tôpo da 
montanha.

Fig. 15

Altitude da entrada: cêrca de 300 m
Profundidade: 
Desenvolvimento:

34 m 
330 m
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As etapas do afundamento progressivo do relêvo cárstico são aí nitidamente 
visíveis.

Do lado da saída a gruta divide-se, efetivamente, em três galerias dispostas 
em degraus, na mesma fenda.

Uma galeria superior, muito inclinada, que se abre à luz do dia por um 
grande pórtico.

Uma galeria média, fóssil, quase horizontal que desemboca à luz do dia, 
também, por uma passagem baixa, que constitui o acesso habitual da gruta.

Fig. 16

Uma galeria inferior, ativa, que vai se acabando entre fendas.
O riacho que formou esta gruta toma, aliás, outro caminho a um nível bem 

inferior.
Entrementes, a gruta conheceu um período de sedimentação, evidenciado 

pelas brechas de quartzito visíveis por entre os degraus médios e inferiores, e ela 
sofre, em nossos dias, uma retomada de erosão pelas águas de infiltração.

Dados topográficos (Planta Fig. 10 — N.° 4) :
Altitude do grande pórtico: 485 m
Altitude do acesso habitual: 470 m
Altitude do pórtico Oeste: 470 m
Desenvolvimento: 320 m

4) GRUTA “DA IGREJA” ou “CASA DE PEDRA” e GRUTA “SANTO AN
TONIO” —  (Figs. 17 e 18) —  Um rio de 15 m de largura desaparece sob o pórtico 
gigante da Casa de Pedra. Êsse rio Maximiano, após um longo percurso subter
râneo, torna a ver a luz do dia na gruta Santo Antônio, pouco antes de sua con
fluência com o rio Iporanga.

Quando Krone visitou a mesma se interessou muito mais pela pesquisa 
de ossadas debaixo do pórtico, do que pela exploração propriamente dita do curso 
do rio, no qual muito pouco se aventurou. Depois de Krone, a gruta, situada fora 
das trilhas batidas, poucas visitas recebeu.

Para atingi-la é preciso, partindo da gruta do Monjolinho, até a qual as 
trilhas ficam bem conservadas pelos servidores do IGG, abrir uma picada na 
floresta, com 2 500 m aproximadamente, em direção sul-oeste. Vislumbrada atra
vés das árvores, do cimo da montanha que fica defronte dela, o espetáculo que 
oferece essa gruta é de entusiasmar. Ao meio de uma escarpa branca, cercada 
em todos os lados por uma densa floresta, delineia-se a ogiva perfeita, de 130 m 
de altura, do pórtico da Casa de Pedra. Descendo até o rio e seguindo seu curso, 
se atinge, com bastante facilidade, o sopé da escarpa. Lá, a torrente mergulha 
numa garganta profunda, sob um teto de 173 m de altura.

O pórtico é complexo e abriga várias grutas:
a) Bem no tôpo da abóbada se percebe uma grande abertura em forma de 

“canyon”, de quase 50 m de altura; infelizmente muito difícil de alcançar, por 
quanto se torna necessário escalar uma parede vertical de 40 m;

b) Ao pé desta escarpa, bem acima de um grande cone de rolados, que 
désce até o rio, abre-se a pequena entrada da gruta intermediária. ‘

Esta gruta intermediária (N.° 9 de Krone) é uma sala em declive, de 30 
metros de diâmetro, que se prolonga por uma fenda vertical, na qual se pode 
descer em escalada por uns dez metros. A fenda acha-se obstruída por blocos
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desmoronados, soldados entre si por calcita. Os interstícios, entre os blocos, 
deixam passar todavia uma forte corrente de ar úmido e tépido que, por certo, 
vem do rio subterrâneo que corre a uns 70 m mais abaixo e cujo ruído se escuta 
nitidamente. A gruta intermediária prolonga-se, por outro lado, no teto da sala, 
por uma galeria fóssil de 30 m de comprimento, cheia de pó sêco, cuja superfície 
somente é recoberta de uma fina camada de calcita, que cede debaixo dos pés.

Gruta intermediária:
Altitude da entrada: 240 m
Profundidade: 30 m
Desenvolvimento: 120 m

c) Quase em baixo do pórtico, a 20 m somente acima do lugar onde some
o rio, observa-se na parede a abertura de uma grande galeria. É, sem dúvida, a 
entrada de uma rêde fóssil. O problema é alcançá-la.

Apesar do tufo, que 
torna as rochas lisas co
mo sabão, é bastante fácil 
seguir a torrente até ao 
fundo da garganta. Aí o 
rio penetra debaixo da 
terra por uma entrada de 
4 a 5 m de altura, por on
de principia um corredor 
comprido que atravessa a 
montanha tôda e onde co
meça a rêde ativa. O fra
gor da torrente é impres
sionante neste túnel largo 
de 10 a 20 m, furado num 
calcário prêto com veios 
de quartzo polido como 
mármore.

Mas a progressão, na 
realidade, é facílima, pois 
é regular o curso da tor
rente, fraco o declive, pou
co funda a água. O teto, 
que por vêzes se abaixa a 
1,50 m acima da água, ele- 
va-se o mais das vêzes a 
alturas que a luz dos fa- 
roletes não alcança. Em 
muitos pontos observam- 
-se os restos de uma espé
cie de teto suspenso, de 
calcita amarela, testemu
nho, sem dúvida, de um 
pavimento fóssil, o corre
dor retilíneo ao longo de 
615 m, forma um cotovelo 
em ângulo reto, para a 
direita, retomando em se
guida sua direção primei
ra. Aí um grande acúmulo 

Fig. 18 de blocos de calcita forma
uma barragem margina-

da, à jusante, por uma lagoa de água profunda, de 30 m de comprimento. Os 
que não querem atravessar a lagoa podem contorná-la com uma escalada fácil 
e alcançar a torrente à jusante, mediante um pequeno declive.

Cem metros mais adiante, o rio forma de nôvo uma baía de água profunda, 
que se pode evitar, ainda, por uma cavidade fóssil que se abre à esquerda, acima 
de um derrame de calcita. Essa cavidade faz uma curva fechada para voltar ao
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rio e desemboca num imenso salão. O salão é de dimensão considerável, um dos 
mais vastos com 70 m de altura. O rio vai beirando o salão do lado direito, ora 
largamente, esparramado em leitos de areia, ora escondido sob os blocos des
moronados, e sai depois por uma cascata de 6 m de altura, no corredor da gruta 
Santo Antônio. Um declive permite seguir-lhe o curso e chegar à luz do dia 
depois de um percurso fácil de 110 m, no vale do rio Iporanga.

Foi ao pé da cascata que Krone, explorando a gruta Santo Antônio, parou, 
ao perceber acima dêle a luz do dia. Pensou tratar-se de um abismo ou de uma 
chaminé; na realidade, a luz vem da própria sala que nessa parte alta é ilumi
nada por um belíssimo pórtico de 40 m de altura. Êste pórtido é escorado no 
meio por uma coluna de calcita de formas desordenadas, extravagantes, meio 
coberta de musgo, roída pela corrosão. Pendendo das paredes, derrames de cal
cita bordam o pórtico, com longas cortinas petrificadas. À direita do pórtico 
existe ainda outra saída que se abre em forma de janela, na rocha escarpada, 
a 60 m acima da ressurgência atual. Chega-se lá por um corredor em declive e 
um pequeno salão cercado por uma fina coluna de estalactites. Em homenagem 
ao nosso predecessor, que descobriu essa sala sem suspeitar-lhe a amplidão, damos 
a essa gruta suspensa o nome de “gruta Krone” .

Formação da caverna —  O grande corredor da gruta desenvolveu-se numa 
falha vertical, o que explica a extraordinária altura do pórtico e dos tetos. Os 
movimentos do terreno são nitidíssimos, na rocha escarpada do pórtico; de um 
lado um banco de calcário, em camadas quase horizontais, e do outro lado uma 
dobra deitada, erguida verticalmente, fortemente curvada para cima (Fig. 18) . 
Todo o corpo rochoso, moído na falha, é que desabou formando a gruta.

Embora o fenômeno seja menos claramente evidenciado do lado da gruta 
Krone, bem parece que seja essa dobra deitada que tenha propiciado a for
mação do grande salão (Fig. 17).

Êste salão, aliás, formou-se por etapas, tendo sido escavado progressivamente 
pelo rio que a princípio ocupou o lado esquerdo, passando pela galeria fóssil e 
saindo pelo grande pórtico.

Os sinais de erosão, bem visíveis no “salão das colunas”, mostram que essas 
galerias foram escavadas em zona inundada (ao passo que elas estão hoje a 70 m 
acima do va le ).

Depois, a sala alargou-se para a direita e continua alargando-se, do mesmo 
lado, enquanto que a parte esquerda cobre-se de concreções.

Dados topográficos:

c) Tributários do rio Betari
1) GRUTA DA ÁGUA SUJA (N.° 25) —  A gruta está situada à beira do rio 

Betari, na sua margem esquerda, a cêrca de 1 km da gruta do Morro Prêto. Che
ga-se lá, geralmente, partindo-se de Furnas pela linha do córrego Grande, ou 
por qualquer outra trilha que desça para o vale do Betari.

Altitude da entrada 
Altitude do pórtico da gruta Krone: 
Altitude da gruta Sto. Antônio 
Desenvolvimento total

170 m 
130 m 
70 m 

1 800 m
Vai* do 
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É a ressurgência de um rio de águas lodosas. Krone lá penetrou uns cem 
metros e pouco interessado por êsse rio ativo parou diante de um grupo de es
talactites (Fig. 20) .

A galeria tem uma largura média de uns dez metros e teto muito alto. O 
rio flui suavemente num leito de seixos no meio de numerosas estalactites. O 
corredor corre em direção a leste, sem nenhum obstáculo, 600 m. Lá, uma cascata 
estalagmítica barra tôda a galeria, entretanto, por uma janela encontra-se de 
nôvo o rio (corrente de ar muito forte em direção à saída). Prossegue-se por mais 
150 m de percurso, sem dificuldades, até alcançar-se uma nova barragem cons
tituída por um imenso desmoronamento calcificado. Um corredor lateral à es
querda, de onde flui um filete de água, é, também, tapado por êsse desmorona
mento. Porém os blocos de pedra são de fácil escalada e, após uma subida de 
10 metros, chega-se ao topô do obstáculo e desemboca-se numa vasta sala. O 
calcário, aí, é formado por alternância de finos leitos, com 3 côres (prêtos, 
brancos e pardos), de aspecto muito decorativo. Êle é, porém, inteiramente des
provido de ornamentações. A altura do teto é aproximadamente de 50 metros. 
Nota-se, no meio da sala, vestígios de uma chegada de águas abundantes. A 
rocha é muito limpa e, ao seu pé, existem inúmeros vegetais, fôlhas e pedaços 
de madeira, que alcançam 30 cm de comprimento.

Seguindo-se êsses vestígios penetra-se num corredor que nos leva ao pé de 
uma cascata sêca no dia de nossa visita, mas com capacidade para uma 
grande vazão em período de enchente. Mesmo com  pitões a escalada é difícil; 
seria entretanto interessante empreendê-la com meios apropriados, pois pode
ria levar a uma saída da caverna. A altitude nesse ponto é de 90 m acima da 
entrada da Água Suja.

A grande sala prolonga-se, por outro lado, para leste e, penetrando-se por 
entre os blocos desmoronados ao longo da parede norte da sala, encontra-se de 
nôvo o rio após uma descida, com desnível de uns quinze metros. Não mais se 
trata, então, de uma ampla galeria tranqüila, mas de um conduto talhado nas 
camadas, quase verticais, da rocha. O principal obstáculo que se opõe a progres
são é uma sucessãq de 5 cascatas, cuja altura varia de 1 a 4 m, que para se.’ 
transposta necessita de uma pequena escalada. Uns 200 m mais adiante, ou seja
1 400 m da entrada da gruta, a galeria é de nôvo entulhada por desmoronamen
tos sucessivos. Entretanto a corrente de ar por entre os blocos é muito sensível 
e deve ser possível continuar a exploração (a altitude alcançada é de 100 m 
acima da entrada) .

Galeria superior — A 400 m da entrada da gruta, ao norte da galeria prin
cipal, pode-se muito facilmente, escalar um desmoronamento que nos leva ao pé 
de uma chaminé mostrando, também, os vestígios de fortes vazões de água (to
davia sem detritos vegetais) . Continuando a escalada, para o oeste, alcança-se 
um pavimento fóssil da caverna, uma ampla galeria sêca, pràticamente horizon
tal, adornada de estalactites em fase de decomposição que, 100 m mais adiante, 
termina com um balcão que domina quase 60 m do curso ativo do rio.

6 Ç utCí DA &UJ7Í
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Fig. 20
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Observações:

A gruta compõe-se essencialmente de um rio subterrâneo que recebe dois 
afluentes intermitentes. Em cada uma das chegadas de água, a forte vazão pro
vocou desmoronamento que alargaram consideràvelmente o conduto principal 
de escoamento. A água do curso principal é lodosa, sua temperatura de 19°C está 
a indicar um percurso bastante longo no exterior. Os fios de água de ambos os 
afluentes, ao contrário, são límpidos e com uma temperatura de 17°C (provavel
mente águas de infiltração de chuva) .

A gruta parece, pois, ser o lugar de escoamento subterrâneo de um rio exte
rior com várias perdas, escalonadas, ao longo de seu curso. Seria necessário um 
melhor conhecimento do terreno exterior para certificar-se disso.

Dados topográficos: (Planta —  Fig. 20 e n.° 25) .

2) GRUTA DA LAJE DAS FURNINHAS (N.° 29) — Da entrada de Apiaí- 
Lajeado, pouco depois do seu entroncamento com a estrada Apiaí-Iporanga, per
cebe-se no fundo do vale uma grande parede branca. Ao pé dessa rocha escar
pada, de 60 m de altura, abre-se um amplo pórtico, de 20 m de altura e quase
outro tanto de largura, no qual penetra um pequeno riacho (Fig. 22).

A cavidade adentra-se em linha reta pela montanha, em direção leste-oeste. 
Durante os 200 primeiros metros ela conserva a largura média de 20 m e uma 
altura de teto de 5 m. Para além, alarga-se consideravelmente formando imensa 
sala de 200 m de comprimento, 70 m de largura e 40 m de altura. O solo constitui 
uma superfície suavemente ondulada de areia. No fundo sêco, em uma bacia de 
decantação, a água escapa por uma pequena galeria sifonante. Nesse ponto ter
mina a gruta, a 72 m abaixo do nível da entrada.

É evidente que a gruta se formou no contato do calcário como o xisto,
como se nota, em diversos pontos do curso do riacho subterrâneo.

A água vinda da floresta, sem dúvida muito corrosiva, infiltrou-se nas juntas 
de estratificação, na base do calcário e solapando progressivamente a rocha, pro
vocou os desabamentos da abóbada, os quais ampliaram as dimensões da gruta. 
Foi o estrangulamento do conduto de saída das águas que, retendo-as em período 
de enchente, possibilitou a formação da grande sala.

Dados topográficos: (Planta — Fig. 10 — N.° 29).

Altitude da entrada 
Altitude da galeria superior 
Chegada de água na grande sala 
último ponto alcançado no rio 
Desenvolvimento atual (Nov. 1965)

290 m 
345 m 
380 m 
390 m 

1770 m

Fig. 21

Altitude da entrada 
Desenvolvimento

408 m 
450 m
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3) GRUTAS DO MORRO DO COUTO N.° 20 e do MORRO PRÊTO N,° 21 —
Estas duas grutas estão situadas muito perto uma da outra, frente a uma peque
na ponte que atravessa o rio Betari, um pouco abaixo da sua confluência com o 
riacho das Furnas. A saída do riacho da caverna do Couto fica, somente, a 6 m 
acima do nível do Betari, ao passo que a gruta do Morro Prêto se abre a uns 
quarenta metros acima do rio (Fig. 21) .

A caverna do Couto, cuja entrada principal fica do outro lado da montanha, 
é tal qual como descreveu Krone: um corredor retilíneo, sem nenhum adorno. 
Krone, porém, subestimou-lhe o comprimento, pois é só a 320 m do pórtico e 
não a 200 m, que flui para ela um rio, vindo da direita. Ao ver êsse rio mergulhar 
nas rochas, Krone parou, crente de ter alcançado o fundo da caverna. Bastava- 
lhe penetrar um pouco na água, abaixando-se para passar sob o teto, para de
sembocar, à luz do dia, no vale do Betari. Quanto ao rio, a topografia mostra 
que êle não é outro senão o da gruta vizinha do Morro Prêto.

MJJ 62-

Fig. 22

Dados topográficos:

Altitude da entrada 280 m
Altitude da saída 255 m
Desenvolvimento 400 m

A gruta do Morro Prêto foi visitada, em 1961, por uma turma do Clube Alpino 
Paulista, guiada por Braz, feitor da mina de Furnas, que, com tôda boa fé, estava 
crente de tê-la descoberto. É tão precisa, porém, a descrição de Krone que não 
há confusão possível: “Um amplo pórtico de estalactites, depois um amontoado 
de rochas desmoronadas e um vasto corredor adentrando-se em linha reta na 
montanha” .

Graças às escadas fixas, instaladas por Braz, a escalada dos blocos é grande
mente facilitada. A intervalos o corredor é adornado de colunas de calcita, de 
um branco puríssimo, que se destacam admiràvelmente sôbre a massa preta das 
rochas. Em direção ao fundo abre-se um poço de 35 m que tinha ficado inex
plorado. A nossa equipe explorou o mesmo, sem todavia alcançar o fundo, por 
falta de alguns metros de escada. Felizmente, ao explorar as galerias e salas 
em declive, situadas ao norte-oeste do grande corredor, foi possível alcançar-se 
a base por um caminho mais acessível. Lá corre um rio que sai de um sifão e 
dirige-se para sul, sob um desabamento, cuja travessia, de mais 100 m de compri
mento, foi felizmente bem sucedida em 1964, no decorrer do Congresso de Espe
leologia. O rio encontra, de nôvo, um curso livre, durante 200 metros, numa 
fenda fechada por um outro desabamento, a algumas dezenas de metros da
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caverna do Couto. Não é possível seguir a água que se infiltra numa junta da 
camada calcária. Mas a corrente de ar, por entre os blocos, sugere a existência 
de uma ligação efetiva.

Observações —  O grande corredor da gruta do Morro Prêto não apresenta 
vestígios de erosão. As rochas caídas do teto ficaram aí no lugar, o que está a 
indicar, claramente, que a parte superior da gruta se deve aos desmoronamentos 
provocados pelo rio. Essa cavidade não foi, portanto, tapada pela sedimentação, 
como supunha Krone. Ela está, ao contrário, ainda em período de ampliação.

Dados topográficos (Planta —  Fig. 10 — N.° 21) .

Nota: Essas duas grutas, pela sua facilidade de acesso, seus aspectos e as 
lindas ornamentações que contêm, constituem uma atração turística de grande 
valor.

4) GRUTA DAS AREIAS (N.° 18 e 19) —  As grutas das Areias estão situa
das a 1 500 m, a nordeste da mina do Lajeado. Chega-se fàcilmente de carro 
até a mina; de lá, numa trilha cavaleira, alcança-se, em 20 minutos, a entrada 
das grutas. O rio das Areias aparece no fundo de uma depressão, recoberta de 
árvores, e sai da gruta a montante. Após um percurso de 30 m êle desaparece 
novamente, sob um amontoado de rochas que tapam a entrada principal da
gruta situada à jusante. A altitude da entrada é de 203 m.

a) Gruta a montante:
A gruta a montante apresenta-se, no seu ponto de partida, como um corre

dor escavado numa fratura da camada calcária, ligeiramente inclinada, com 
um largura média de uns quinze metros, que se afunda em direção do SW. Aí o 
rio é pouco fundo. Êle corre num leito de areia e de pedregulho. O teto é ador
nado, a intervalos, por algumas estalactites. Após um percurso pràticamente re- 
tilíneo de 365 m, a gruta divide-se em dois ramos.

O ramo Sul é uma vasta cavidade atravessada, apenas, por um riacho. A
600 m da entrada divide-se, por sua vez, dando acesso, de um lado, para salas 
de solo argiloso, situadas na base de uma chaminé, e do outro lado, para corre
dores baixos, arenosos que levam, a 850 m da entrada, a uma sala de 40 m de 
diâmetro, além da qual o corredor estreita-se e é, somente, ocupado pelo riacho 
em tôda sua largura. Em diversos lugares pode-se observar, nos espaços deixados 
pela água, a presença de peixes “cegos”. Os mais lindos espécimes, atingindo 
20 cm de comprimento, foram observados bem no fundo da última sala, em lugar 
onde o riacho é calmo e arrasta consigo numerosos detritos vegetais.

Altitude de entrada
Profundidade
Desenvolvimento

290 m 
35 m 

800 m

GRUTA £>a £ t* A6iM »
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Fig. 23

44



O rio principal vem do ramo oeste da gruta, que se aresenta como uma 
fenda de 1 a 2 m de largura e de altura ultrapassando, em certos lugares, 20 m. 
A água alí é profunda e a correnteza rápida. Após uma progressão de 500 m, 
imersos até a cintura, paramos a exploração a 870 m da entrada, diante de uma 
abóbada baixa, percorrida por uma forte corrente de ar. Existe uma passagem 
superior que não conseguimos atingir.

Observamos em diversos lugares, nos bancos de areia beirando o rio, pegadas 
de quadrúpedes de 4 dedos (lontra ou paca?) até a mais de 400 m da entrada. 
No dia de nossa visita, em abril de 1960, a temperatura do ar era de 20° e a da 
água 19°C.

b) Procura da bacia de alimentação:

A figura 9 mostra a posição relativa da gruta e dos diversos rios e torrentes 
da região. Os locais consideram que a gruta é alimentada pelo córrego Grande 
(N.° 50) e que as águas tornam a ver a luz do dia na “gruta da Água Quente” 
(gruta das Areias) (Fig. 23) .

Após uma caminhada de várias horas na floresta, alcançamos o córrego 
Grande e seguimos êste riacho até o lugar onde se perde, ao pé de uma muralha 
de uns cem metros de altura. Êste lugar é, infelizmente, impenetrável. A vazão 
da torrente parece ser superior à da gruta das Areias. A temperatura da água era, 
ali, de 16°C, sejam 3°C de diferença com a das Areias. Parece, pois, duvidoso que 
esta torrente alimente a gruta que, com maior probabilidade, deve receber as 
águas dos ribeirões 48 e 49, cujo desaparecimento não pudemos constatar. Quanto 
à ressurgência, ela é também discutível. Krone, seguindo a opinião geral, afirma 
que o rio que percorre a gruta não se lança no rio Betari, mas é tributário das 
Bombas, isto é, afluente do rio Taquaruvira. Krone não indica como procedeu 
essa verificação. Sua afirmação parece basear-se, unicamente, no fato que êle 
observou na ressurgência do riacho das Bombas, peixes cegos semelhantes àque
les que descobrira nas Areias. Daí afirmar que êsses dois rios são um só.

Na esperança de que uma experiência de coloração resolva definitivamente 
a questão, começamos a exploração na gruta à juzante das Areias (N.° 19) . De 
qualquer forma, a rêde das Areias tem probabilidades de ser a mais importante 
de tôda a região, porquanto ela está situada no ponto mais amplo do maciço 
calcário. A distância entre a parede 48 e a ressurgência 16, passando pelas en
tradas 18 e 19 da gruta das Areias, é de quase 7 km e o desnível é de 280 m.

c) Gruta à jusante das Areias: (N.° 19)

A boca principal da gruta, por onde penetra o rio, é obstruída por um des
moronamento, mas, um pouco acima, descobre-se pelo menos 3 entradas que
dão acesso ao rio subterrâneo. O corredor dessa caverna é de dimensão maior
que a da gruta a montante. O seu percurso apresenta dificuldades menores, es
caladas fáceis de blocos, lagoas de água profunda, fáceis de atravessar a nado 
ou em balsas pneumáticas, sifões contornáveis por passagens superiores, etc. A
1 300 m da entrada chega-se a uma imensa sala de 100 m de comprimento por 
30 m de largura, na qual amontoam-se blocos enormes que impedem qualquer 
passagem pelo rio. Os rochedos são de dimensões tão consideráveis que não con
seguimos a escalada com os meios de que dispúnhamos. Mas a continuação da 
exploração é certamente possível.

d) Ressurgência do rio Areias: (N.° 16)

Alguns quilômetros ao sul do lugarejo denominado Serra, na estrada Apiaí- 
Iporanga, acha-se a provável ressurgência do rio Areias. A trinta metros acima 
dessa ressurgência abre-se nova gruta.

Uma sala, com forte declive, leva o explorador ao rio subterrâneo, numa 
zona onde a água é profunda e estagnante. Porém, tomando-se um corredor, à
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direita, evita-se essa zona profunda e alcança-se o rio que corre numa galeria de 
15 m de largura, o teto abaixa-se, continuadamente, para formar, a 250 m da 
entrada, uma abóbada tão baixa que se deve transpor de bruços no barco. 
Seteneta metros depois uma abóbada cheia de ágüa susta a exploração. Pa
rece duvidoso que ela se esvazie alguma vez, pois que a entrada rochosa 
seguinte está no mesmo nível. A temperatura da água, em abril de 1961, era 
de 19,5°C. Não observamos peixe algum:

Dados topográficos:

a) Gruta a monta,nte (N.° 18)

Altitude da entrada 203 m
Desenvolvimento (conhecido até abril de 1960 1 625 m

b) Gruta à jusante (N.° 19)

Altitude da entrada (nível da água) 203 m
Desenvolvimento (conhecido até setembro

de 1960) 1 400 m

c) Ressurgência (N.° 16)
Altitude da saída da água 170 m
Desenvolvimento até o sifão 320 m

5) ABISMO DO LAJEADO (N.° 75) —  Perto dos edifícios da Mina do La
jeado, no fundo do vale, bem na curva fachada da estrada, abre-se um poço 
muito coinhecido do pessoal da Mina, que constatou ali um veio de galena.

É um poço de 52 m de profundidade, com um amplo patamar a 20 m. Êle se 
formou num conjunto de fendas SW-NE, ligadas entre si, no fundo do abismo, 
por passagens baixas, por uma junta de estratificação. O conduto principal, 
por onde é evacuada a água, estava obstruído por um tronco de árvore.

Não observamos corrente de ar.

Dados topográficos:

Altitude da entrada 300 m
Desenvolvimento —  cêrca de 100 m
Profundidade atingida 52 m

6) GRUTA DO ALAMBARI (N.° 12) — Quase em frente da ressurgência 
do rio Areias, na outra margem do Betari, o rio Alambari escavou profundos 
sulcos. Êsses sulcos alinham-se, exatamente, com a gruta da Casa de Pedra e com 
as cavidades conhecidas das grutas das Areias. O curso a céu aberto do rio Alam
bari desaparece a 2 km de sua confluência com o rio Betari, ao pé de uma colina, 
a 30 m abaixo do lindo pórtico que dá acesso à gruta do Alambari. o sol en
trando por êsse pórtico ilumina uma sala de 50 m de diâmetro, no meio do qual 
ergue-se uma branca pirâmide de estalagmites. A gruta continua primeiramente 
pelo rio, depois por uma sala sêca e por amplo corredor fóssil, no qual encon
tram-se as escavações abertas por Krone. O rio corre para sudoeste, mas no dia 
de nossa visita (abril de 1961) estava fechado, a cêrca de 250 m da entrada da 
gruta, por uma abóbada cheia de água. Parece que em época de estiagem o 
nível da água abaixa, sendo possível então continuar a exploração.
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Fig. 24 — Espeleotemas no solo do salão vermelho — Grutas âas Ostras, Eldorado,
Estado de São Paulo. ,í ■ ' '' ■ /'/ ' í / H-j

Fig. 25 — Coluna Inclinada, Salão Catedral — Gruta da Tapagem, 
Eldorado, Estado de São Paulo.
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Fig. 28 — Salão Ne
gro, formado por de
sabamento das ca
madas — Gruta da 
Tapagem, Eldorado, 
Estado de São Paulo.

Fig. 29 — Salão P h i
lippe — “ Coluna”  — 
Notar na base o tra 
balho de erosão — 
Gruta da Tapagem, 
Eldorado, Estado de 

São Paulo.
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Fig. 31 — Salão dos 
Gigantes — Colunas 
tombadas pela reto
mada da erosão — 
Gruta da Tapagem, 
Eldorado, Estado de 

São Paulo
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Fig. 34 — Bloco ãe granito ornamentado com estalactites.

Fig. 35 — Marquise — Gruta ão Chapéu — Iporanga, Estado de 
São Paulo.


