


Nas Grutas de 
São Domingos
T e x to  e  fo to g ra f ia s  d e  V IC  P A R IS I

§ ^■S T E  é o relato de uma das Expedi-
1 L  Ç<>es Espeleológicas Goiás-76, cujo

objetivo era fazer trabalhos de prospec- 
S k  çáo dc cavernas. O  coordenador da 
| equipe foi Pierre Martin — entusiasta das
2 formações do universo subterrâneo desde 
| os tempos da infância passada na França 
® —  secundado por Geraldo Bérgamo 
| Filho, que se tornou espeleólogo há dez 
J> anos e tem acompanhado diversas expe- 
g dições por todo o país. Ambos são de São 
!  Paulo e membros da Sociedade Brasileira 
I  dc Espeleologia, entidade que reúne 
| setenta e cinco amantes do mundo miste- 
c rioso das cavernas e que foi criada em 
•§, Ouro Preto a 1.° de novembro de 1969, 
| durante o IV  Congresso Nacional de Es- 
<r peleologia.
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Pierre Martin partiu guiando de São 
Paulo. Os primeiros mil quilômetros, 
entre a capital paulista e Brasília, não im
pressionavam tanto quanto o trecho de 
terra a ser percorrido em pleno cerrado 
goiano. Mesmo porque, de Brasília em 
diante, à medida que a poeira aumentava, 
começavam a escassear gasolina, alimentos 
e hospedagem. Contra todas essas dificul
dades, porém, a expedição estava equi
pada. Não era a primeira vez que Pierre 
Martin e Geraldo Bérgamo Filho entra
vam no sertão em busca de cavernas. Sua 
equipe, os Opilióes(do nome de uma espé- 
<ie de aracnídeo comum no interior de 
certas grutas), já  havia feito muitas desco
bertas anteriormente, e em cada uma de
las aprendera novas lições sobre o sertão.

Quanto mais a estrada G O -12 —  que 
leva de Brasília ao nordeste do Estado de 
Goiás — se afastava da capital, passando 
pelas cidades de São Gabriel de Goiás e 
São João d ’Aliança, mais se aproximava a 
hora de esquecer o vocábulo caverna. Ali, 
no sertão árido e esqueddo, lapa é o termo 
apropriado. E sobre lapas era predso —

como lá se diz —  assuntar. Porque uma 
próxima expedição, já munida das infor
mações necessárias (localização, acesso, 
tamanho suposto), viria para os trabalhos 
de execução propriamente dita. Só que 
não se assunta a esmo. São necessárias in
formações preliminares, de alguém que 
ouviu falar, de uma citação num livro an
tigo. Por exemplo: na expedição de 1971 
às lapas da cidade de São Domingos, 
Pierre Martin ouviu do prefeito local uma 
referência a certas cavernas provavel
mente existentes na cidade de Campos Be
los, cerca de cem quilômetros distante de 
seu município. E o grupo de 1976 foi con
ferir.

Campos Belos Fica quinhentos quilôme
tros a nordeste de Brasília. Vila pequena 
há alguns anos, cresceu com o  garimpo de 
pedra-preta (cassiterita) e com a explora
ção das madeiras de lei que abundam na 
região- Lá começaram as investigações. 
Em geral, as melhores fontes são os filhos 
da terra. Quando não, procura-se o padre 
da paróquia, por causa de seu melhor ní
vel cultural e de suas andanças pelo muni
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No sopé da serra Geral, que separa Goiás e 
Bahia, uma das Expedições Espeleológicas 

Goiás-76 percorre terras e águas do município 
de São Domingos rumo à entrada do 

magnífico conjunto Angélica— Bezerra. 
Gomo auxiliar vai Zé do Porfírio (embaixo), 

filho da terra e amante das grutas.

cípio. No caso de Campos Belos, as infor
mações do cidadão Estelino Carmo de 
Deus bastaTam. Confirmado por vários 
conterrâneos, ele afirmou conhecer a pro
curada Lapa das Cabeceiras; deu, em lé
guas, sua distância ao município (cinco lé
guas, ou trinta quilômetros) e disse ser fá
cil alcançá-la. De posse dessas notícias, os 
espeleólogos deram-se por satisfeitos. Su
cesso na pesquisa. Mais tarde, Pierre Mar
tin decidiria ainda não ser necessária uma 
nova expedição exclusiva para Campos 
Belos. Caso, no futuro, surgissem outros 
indícios da existência de uma grande for
mação calcária no local (é no calcário que 
se formam as grutas), então a coisa muda
ria de figura.

A próxima parada da expedição seria a 
maior de todas: São Domingos, aos pés da 
serra Geral, quase na divisa com a Bahia, 
O  município, com 133 anos de idade e 
aproximadamente dez mil habitantes —  
nove mil dos quais na zona rural — , foi 
uma descoberta importante dos espeleólo
gos brasileiros. Ainda nâo é a capital das 
cavernas do Brasil, mas acredita-se que,

com seu potencial, poderá superar Ipo- 
ranga, São Paulo, atualmente a cidade 
número um das cavernas brasileiras. Por 
isso, todas as equipes paulistas da Socie
dade Brasileira de Espeleologia já  estive
ram diversas vezes em São Domingos. Não 
só os Opiliôes, mas também as equipes Ba- 
gnts (peixe cego e sem pigmentação que 
vive permanentemente nos rios subterrâ
neos), CAP — Clube Alpino Paulista e 
CELT —  Centro Excursionista Universitá
rio. Lá foram descobertos conjuntos mo
numentais como o das Lapas de São Ma
teus—  Imbira, o maior do Brasil, com
20.540 metros de desenvolvimento hori
zontal. E grande parte dessas descobertas 
está ligada à figura de José Afonso de Oli
veira, Zé  do Porfírio, homem da roça, pai 
de sete Filhos e emérito conhecedor da re
gião. Toda vez que uma expedição chega 
a São Domingos, Zé do Porfírio despede- 
se da mulher e da prole, larga seu gado e 
sua lavoura de subsistência e coloca-se in
teiramente à disposição dos espeleólogos.

Agora, que a área já foi vasculhada pe
los estudiosos, ele é uma espéde de auxi-
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liar e, ao mesmo tempo, um contato efi
ciente entre os habitantes do local e os 
pesquisadores. Na vida do pequeno luga
rejo goiano, a Lapa da Terra Ronca tem 
tanta importância que, anualmente, no 
mês de agosto» centenas de Fiéis se reünem 
em romaria para reverendar o milagre da 
terra aberta e de suas conformações mis
teriosas.

“Isso aqui homem nenhum faz. Só Deus 
mesmo”, comenta Zé do Porfírio, estarre- 
ddo frente às concreções, estalactites e es
talagmites da Lapa da Terra Ronca, dis
tante trinta quilômetros da sede do muni
cípio. Formada pelo ribeirão da Lapa, a 
Terra Ronca fica na serra calcária que 
cruza de norte a sul grande parte do terri
tório do município de São Domingos. Nela 
e em suas ramificações estão incrustadas 
quase todas as cavernas do local. Isso por
que dezenas de rios e córregos, alguns 
permanentes e outros temporários, cor

rem rumo à formação rochosa. Através de 
milênios, esses cursos de água erodiram e 
corroeram o calcário, buscando seu ca
minho natural: daí o aparedmento das la
pas. Em rochas de granito, o fenômeno da 
permeabilidade não ocorre, e o rio desvia 
seu curso contornando os obstáculos. Na 
linguagem de São Domingos, diz-se que as 
lapas existem porque o rio engruna.

O  tamanho da lapa, medido pela soma 
da extensão de todas as galerias e salões, 
nâo corresponde à distânda, em linha 
reta, entre a boca e o  fundo da cavidade. 
Em geral, as cavernas são verdadeiros 
labirintos e seus corredores internos 
deseiivoívem-se cm vários níveis dc altura. 
Por isso, nem sempre é fádl saber o ta
manho real de uma lapa. A cada incursão, 
os espeleólogos descobrem novas passa
gens, que levam a novas galerias —  e as
sim sucessivamente. A  Terra Ronca, por 
exemplo, tem 4.850 metros de desenvol-

Os quase dez mi! habitant.es do município de 
Sáo Domingos vivem da agricultura, de 

pequenas criações e de uma produção 
rudimentar (em ama, o fabrico doméstico da 

rapadura). São Domingos aproxima-se de 
Iporanga, São Paulo, na preferência dos 

espeleólogos, e tem recebido todas as equipes 
da Sodedade Brasileira de Espeleologia. Aí se 

encontra, entre outras lapas, o conjunto São 
Mateus—Imbira, o maior do Brasil, com seus

20.540 metros de desenvolvimento.
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vimento horizontal, topografados em 1970 
pela Sociedade Excursionista e Espeleoló- 
gica da Escola de Minas da Universidade 
Federal de Ouro Preto, a mais antiga en
tidade do gênero na América, fundada a 
12 de outubro de 1937. Mas seu interior é 
um tanto pobre,se comparado ao da Lapa 
São Vicente I, próxima etapa da expedi
ção. Nesta última, os espeleotemas for
mam desenhos mais atra entes, valorizados 
pela iluminação natural proveniente de 
uma clarabóia a poucos metros da en
trada. Existem duas lapas São Vicente, 
porque o rio que as forma sai da serra, faz 
uma curva e prossegue, criando nova ca
verna.

A  fauna cavernícola visível a olho nu é 
incipiente: morcegos que fogem à apro
ximação da luz, insetos e peixes sem cor. 
Ainda próximo ao pórtico, é comum a 
presença de papagaios, periquitos e outras 
espécies de aves, que se aninham nos ni-



chos da rocha. Na terminologia espeleoló- 
gica, essas aves pertencem ao grupo dos 
trogloxenos„ habitantes ocasionais das lapas. 
Os troglojxios formam o segundo grupo de 
animais que dividem seu tempo entre a 
gruta e o ar livre. E entre os troglobios, que 
nascem, vivem e morrem sem nenhum 
contato com o exterior, citam-se dentre 
outros os opiliões e bagnus.

Da mesma forma, a flora praticamente 
só existe na entrada das grutas. A  medida 
que se perde o contato com a luz, a vege
tação vai escasseando, até sumir definiti
vamente. Então surge absoluto o desolado 
universo subterrâneo. Dentro, a tempera
tura é, em geral, menor que a do exterior, 
e geralmente constante.Na Lapa da Angé
lica, a terceira visitada pela expedição, o 
termômetro marcou 23 graus centígrados, 
enquanto ao ar livre, sob o escaldante sol 
da manhã de Goiás, a temperatura ia a 28 
ou 29°.

Conforme o programa da expedição, a 
visita à Angélica foi a mais demorada. Du
rante cerca de três horas, literalmente en- 
grunados, documentamos e fotografamos 
as vísceras expostas da terra. Desse ponto 
Pierre Martin não arredava pé: fazia ques
tão de que a Angélica recebesse trata
mento fotográfico especial. E tinha razão. 
A  lapa, descoberta em 1972 por uma 
equipe de nove pessoas, é, em São Do
mingos, uma das que apresentam forma-

A  im pressionante entrada da Lapa da Terra  
Ronca — na página seguinte —  faz jus a sitas 

-dimensões internas: ela possui 4.850 metros de 
desenvolvimento topografados. Nas outras 

duas fotos, a entrada da Lapa da Verônica (ao 
alto) e a de São V icente I,  ambas no município

de São Domingos.
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Cenas do in terior da Lapa da Angélica: na foto 
maior, P ierre Martin e Geraldo Bérgamo 

Filho preparam o material fotográfico com que 
irâo documentar os espeleotemas da gruta, 

uma das que apresentam ornamentações de 
grande beleza em Sâo Domingos. A o  lado, 

estalactites formando-se, pelo gotejam ento da 
água; embaixo, uma bacia tra verti na, formação 
calcária que apresenta curiosas formas. A  Lapa 

da Angélica foi descoberta no ano de 1972.
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ções de maior beleza. Tem  4.625 metros 
de extensão, espalhados em labirintos, que 
os espeleólogos, acostumados, conseguem 
passar para os seus mapas.

Existe mais um motivo para a especial 
deferência da expedição à Angélica: junto 
com a Lapa do Bezerra, ela forma o se
gundo maior conjunto de cavernas do 
Brasil, com 8.975 metros topografados até 
agora. E, por ser do tamanho que é, a be
leza de suas conformações minerais conti
nua exigindo uma observação detalhada, 
quase contemplativa. A  incursão começou 
no banco de areia que forra oitenta por 
cento da larga entrada da gruta. Do lado 
esquerdo dessa praia segue o córrego que 
através de milênios cavou a rocha calcária. 
Exatamente nesse ponto, há três anos, a 
equipe da SBE jogou fluoresceína na 
água, tingindo o rio de verde. £ a cha
mada coloração, destinada a descobrir o 
ponto em que o rio saiu da rocha (a res- 
surgência). Seis horas depois, a fluores
ceína apareceu do outro lado da serra cal
cária. Exatamente nesse momento, outro 
corante, vermelho —  a rodamina, com 
grande poder de dispersão — , colocado 
24 horas antes na entrada do Bezerra, 
surgiu do interior da rocha. Estava desco

berto o elo de ligação entre as duas caver
nas, que resultou no grandioso conjunto 
em que íamos entrar.

O  equipamento do espeleólogo para 
missões como aquela, em que não se pre
tendia afastar-se muito da boca, é relati
vamente simples: um capacete de alumí
nio ou plástico e uma lanterna de carbu
reto, que proporaona a luz necessária às 
três horas de trabalho. Fora isso, apenas 
um bom par de sapatos de borracha, ca
paz de proteger os pés da rocha pura.

Foi fádl entrar na Angélica, seguindo o 
curso do ribeirão, e daí por uma galeria 
lateral aue leva a alguns salões elevados. A  
maior dificuldade era evitar destruir as 
frágeis estalactites e, prindpal mente, os 
excêntricos, com suas formas delicadas e 
curiosas que se projetam do teto e das pa
redes da gruta, num perpétuo desafio à lei 
da gravidade. Os espeleólogos têm verda
deira obsessão por essas minúsculas for
mações que crescem a um ritmo extre
mamente lento, e, portanto, levaram mi
lênios para adquirir a sua forma atual. Por 
isso, ao mesmo tempo em que revelam a 
existênda das cavernas, temem a invasão 
predatória dos turistas, ávidos por recor
dações e experiências, tais como tentar do-
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Para andar pelo in terior da Lapa da Angélica 
os exploradores devem  ter muito cuidado. É 
preciso estar sempre atento aos milhares de 
estalactites, estalagmites e excêntricos que 
povoam  a gruta e  podem  danificar-se ao 
m enor contato. (Às vezes, até mesmo o som. das 
vozes é  capaz dc partir uma dessas formações 
calcárias.) Nas fotos embaixo, Bérgam o Filho e 
Martin observam e fotografam  estalactites.

brar uma estalactite para verificar sua re
sistência.

Mas nem sempre as expedições ao 
centro da terra se mostram tão fáceis. Em 
geral, os espeleólogos são obrigados a ter 
consigo rolos de escadas de cabos de aço, 
para enfrentar os abismos e paredões. E 
em certas cavernas os exploradores pas
sam horas medindo e topografando nos 
salões inundados, com água até a altura 
do peito. Dentro da rocha, a sensação tí
pica é de que tudo parou: o vento, os ruí
dos, o tempo, o próprio ar, enfim. O  si
lêncio só é cortado, cie quando em vez, pe
los gritos dos morcegos em debandada. O  
que mais impressiona, entretanto, são as 
próprias formações da rocha, que suge
rem um cenário extra terreno.

Pierre Martin e Geraído Bérgamo Filho 
estavam empenhados num trabalho de 
importância: encontrar um afluente da 
Angélica, cuja existência havia sido men
cionada por mais de um habitante da re
gião. Esse afluente poderá supostamente 
ampliar os conhecimentos que os espeleó
logos têm da grande caverna, porque, por 
enquanto, existem alguns pontos inacessí
veis, bloqueados por um sifão (abertura es
treita por onde escoam as águas subterrâ
neas de um recinto a outro da gruta).

A  descoberta ocorreu no dia seguinte, 
durante a caminhada da equipe em dire
ção à bróía (ressurgência) do conjunto An 
gélica— BezeTra, que nesse ponto sai da 
serra de calcário. Seguíamos em fila in
diana no leito seco do córrego Baixão do 
Mamonal, quando o guia Cristino Costa 
Cardoso mostrou a Pierre Martin três su
midouros localizados naquele vale, cava
dos na serra, em direção à Lapa da Angé
lica. Dois deles eram totalmente impene
tráveis, porque a entrada se afunilava até 
impedir a passagem de um homem. Mas o 
terceiro, posteriormente batizado como 
Lapa do Cristino, podia ser penetrado. 
Alguns entulhos deveriam ser removidos, 
o mato alto teria de ser queimado, mas 
não cabiam dúvidas: havia condição de en
trar no sumidouro. A  descoberta foi co
memorada com festa pela equipe. Mesmo 
sabendo que não participariam da pró
xima expedição, que, com maior tempo e 
melhor equipamento, poderá jazer a nova 
gruta, Martin e Bérgamo festejaram o 
achado: “A  satisfação mais autêntica do 
espeleólogo —  disse o coordenador — e 
ampliar o conhecimento que tem das ca
vernas.”

Nas Grutas de São Domingos 103



AS 30 MAIORES CAVERNAS DO BRASIL

Nome Desenvo Ivimert to  * M unicípio Estado

1. Conjunto São 
Mateus— Imbira 2Q.540m São Domingos GO

2. Conjunto
Angélica— Bezerra 8.975m São Domingos GO

3. Lapa dos Brejóes 7.750m Irecê-M orro 
do  Chapéu BA

4. Gruta Santana 5.680m Iporanga SP
5. Lapa do Convento 

ou Salitre 5.670m Campo Formoso BA
6. Gruta das Areias I e II 5.600m Iporanga SP
7. Lapa da Terra Ronca 4.850m São Domingos GO
8. Gruta da Tapagem 

ou Caverna do Diabo 4.800m Eldorado SP
9. Lapa Nova 4.000m Vazante MG

10. Lapa do Janelão 3.820m Januária MG
11. Lapa da Mangabeira 3.500m Ituagu BA
12. Lapa de São Vicente 1 2.900m São Domingos GO
13. Gruta dos Paiva 2.880m Iporanga SP
14. Gruta da Água Suja 2.475m Iporanga SP
15. Lapa de São Vicente II 2.380rn São Domingos GO
16. Lapa Grande 2.200m Montes Claros MG
17. Gruta da Casa de  Pedra 1.800m Iporanga SP
18. Lapa do Rio São 

Bernardo 1.730m São Domingos GO
19. Gruta Alambari de Cima 1.580m Iporanga SP
20. Gruta do Areado 

Grande II 1.530m Jporanga SP
21. Gruta do Córrego Fundo 1.360m Iporanga SP
22. Gruta Ricardo Franco 1.300m Corumbá MT
23. Gruta do Jeremias 1.270m Jporanga SP
24. Abism o da Hipotenusa 1.260m iporanga SP
25. Gruta Temi mina II 1.230m Iporanga SP
26. Gruta de Ubajara 1.200m Ubajara CE
27. Gruta M orro 

Preto— Couto 1.200m Iporanga SP
28. Gruta dos Jesu ítas 1.130m Bocaiúva 

do  Sul PR
29. Gruta da Deusa 1.1 OOm Vazante MG
30. Gruta do Enxu 1.080m Posse GO

* Dá~se o nome de desenvolvimento à soma das distâncias medidas em projeção horizontar na 
poligonal topográfica que acompanha o eixo da galeria ou o maior safôo. Extensão é a maior 
distância em linha reta verificada, em planta, entre os dois pontos extremos da caverna. (Defi
nições aprovadas durante o X Congr&sso Nacional de Espeleologia, Ouro Preto, novembro 75.)

Fonte: Dr. Pierre Martin, Diretor da Sociedade Brasileira de Espeleologia.
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Diversas regiões do Brasil são poten
cialmente ricas em cavernas. Buritis, uo 
Estado de Minas Gerais, onde a expedição 
fez uma escala durante a volta, confirmou 
as informações preliminares contidas num 
antigo catálogo geográfico. Onde quer 
que haja calcário, as possibilidades de se 
descobrirem novas lapas são sempre 
grandes. Aos espeleólogos im porta  
descobri-las, catalogá-las, mas, antes de 
tudo, preservá-las contra o vandalismo. 
Por isso, ao mesmo tempo em que divul
gam a existência de novas cavernas ao pú
blico, fazem-no com reservas e até com 
ccrto rcccio. Pode acontcccr — quem con
segue evitar? —  -algo semelhante ao que 
ocorreu nos Estados Unidos, numa certa 
caverna, onde, entre estalactites, estalag
mites e delicados excêntricos, corre um 
trenzinho carregado de turistas. O  caboclo 
Zé do Porfírio, pouco antes de se desligar 
da expedição, soube disso. De um jeito 
inocente e espantado, com toda a humilde 
sabedoria de homem do sertão, arregalou 
os olhos e meneou a cabeça. O

Nas fotos, ressurgênria do conjunto 
Angélica— Bezerra, o segundo maior do Brasil, 
com 8.975 metros de desenvolvimento 
topografados. Foi uma expedição da Sociedade 
Brasileira d e  Espeleologia que em  1973 
descobriu o  e lo de ligação entre as duas grutas.

Nas Grutas de São Domingos 105


