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Esse Menino Levado...

"A união faz a força". Velho ditado,diriam 
alguns. Motivador, diriam outros. No GPME, 

a segunda é a que vale! Se hoje nosso 
tempo é limitado, então dividimos as 

obrigações, de modo a conseguir o 

resultado desejado. Desistir, jamais!

Nesta edição comemorativa dos 14 anos do 

GPME e na ocasião da realização no Brasil 

do 13o Congresso Internacional de 
Espeleologia, decidimos publicar os 
trabalhos que serão apresentados no 
evento e tentar relatar a trajetória do GPME: 

sua história, os desafios vencidos, aqueles 

que se foram e os que chegaram com força 

nova.
Tudo se renova e progride, inclusive nossa 
vontade de colaborar com a preservação 

das cavernas brasileiras. Porém, isso é um 
trabalho constante,que nunca pára,comoa 

gota d‘água que cai de um espeleotema. 

Nós chegamos, elas já estavam aí. Um dia 

partiremos e elas vão continuar seu 

incessante gotejar. Será ? Isso depende de 

nós, que temos a missão de passar para as 
futuras gerações a importância dessa idéia. 

Convido você, amigo espeleólogo, a 
conhecer um pouco dessa história.

E olha que esse menino levado só tem 14 

anos...

Julio Roncada

Ce petit garçon mâlin...

"L'union fait la force".Vieux dicton.diraient 
certains.Transmetde la motivation, diraient 
dautres. Au GPME,c est le deuxième choix 
qui compte! Si aujourd hui notre temps est 
limité, nous partageons nos obligations, 
pour atteindre les objectifs souhaités. 
Désister,jamais!
Dans cette édition qui fête les 14 ans du 
GPME et à l occasion de la realisation au 
Brésil du 13o Congrès International de 
Spéléologie, nous avons décidé de publier 
les deux documents que nous allons 
presenter, et aussi essayer de décrire la 
trajectoire du GPME: son histoire,les défis 
surmontés.ceux qui sont partis et ceux qui 
sont intégré le groupe avec une force 
nouvelle.
Tout se renouvelle et progresse,ainsi que 
notre désir de contribuer avec la 
preservation des cavernes brésiliennes.Mais 
il s'agit,là,dun travail perpétuel,qui ne 
s arrete jamais, comme la goutte d 'eau qui 
couled'une concretion. Quand nous 
sommes arrivés,elles étaient déjè là. Un jour, 
nous partirons,et elles vont continuer à 
couler. Est-ce possible? Cela dépendra de 
nous mêmes, qui avons la mission de 
transmettre aux futures générations 
limportance de cette idée.
Jet invite,ami spéléologue,àconnaitreun 
peu de cette histoire.
Et attention:ce petit garçon malin n a que 
14ans...

Julio Roncada

índice
Pré-História........................  pág. 03
Gruta do Laboratório.......... pág. 04
Ligação Bocão - Paivas ......... pág. 07
Gruta do Jeremias.................pág. 08
Procad..................................Pág. 10
Roubada Pérolas...................pág. 13
Animais Peçonhentos........... Pág. 16
Lageado x Pérolas......................... Pág . 18
Deditos................................. pág. 19

02 | Quebra Coipo julho 2001

http://www.gpme.org.br
mailto:gpme@gpme.org.br


A Pré-História do GPME
Roberto Rodrigues

Created in 1987, the GPME was born from the union of a group 
of friends from Quatá, a village from the country side of São 
Paulo, with two other speleology groups:Opiliões and Antodites. 
Supported by Pierre Martin, the group affiliated itself to the SBE 
and began an important work of exploration and topography in 
the Ribeira de Iguape valley, south of São Paulo State.The 
group's main objective is to fight for the preservation of the 
brazilian caves. "To document is to preserve".

Créé en 1987, le GPME a surgi de I'union d un groupe d'amis de 
Quatá, village de l'intérieur de I'Etat de São Paulo, avec deux 
autres groupes de spéléologie, Opiliões et Antodites. Avec 
lappui de Pierre Martin, le groupe s'est associé à la SBE et a 
commencé un travail important d 'exploration et de topographie 
dans la vallée de la rivière Ribeira de Iguape, sud de I Etat de São 
Paulo. L'objectif du groupe est de lutter pour la preservation des 
cavernes brésiliennes. "Documenter c'est preserver”.

Que estranha força é essa que faz com que 
fiquemos horas e horas passando frio e fome 
às vezes arriscando a vida por abismos e 
lugares inóspitos a comuns mortais ?

Quantas vezes nos perguntamos, o que estou 
fazendo aqui ? Eu poderia estar em outro 
lugar,fazendooutras coisas,próximo da 
família. Parece que não tem jeito, é sempre 
assim, quando vemos já estamos lá, metidos 
em algum abismo, pendurado numa corda 
que dizem agüentar o peso ou numa 
caverna nadando em água gelada e com 
muitas dificuldades a vencer.Você não esta 
doente, você é espeleólogo!

Ouvia-se dizerque havia um lugarondeas 
pessoas entravam e nunca mais saiam; que 
uma onça rondava naquele capão de mato 
onde estava a tal caverna; um buraco que 
não tinha fim e saia num sei aonde. Não 
pensamos muito para organizar a nossa 
primeira expedição para desvendar os 
segredos daquele lugar.Conversa de colégio, 
logo surgiram mais aventureiros e fomos em 
5 pessoas.

O primeiro contato com caverna que 
tivemos, foi em 1975 na Toca da Onça em 
Quatá - SP. Após 5 anos a onça não apareceu 
e assim pudenos terminar a topografia dos 
63 metros de desenvolvimento e 2 de 
desnível da maior caverna que 
acreditávamos existir.

Após alguns anos, um grupo de novos 
amigos traz mais força para o grupo, Julio, 
Waldnere Patlo Lourenção.

A publicação do livro Cavernas Brasileiras 
(João Allievi e Clayton F. Lino) foi um marco 
na espeleologia brasileira. Rapidamente o 
Grupo Quatá com seus novos integrantes 
trataram de arrumar as mochilas e ir 
conhecer o PETAR em IPORANGA-SP. Parecia 
inacreditável que tudo aquilo poderia existir, 
tudo era novo e tivemos que conhecer todas 
as maiores cavernas com improvisos de 
equipamentos e as trilhas por indicação de 
moradores locais. Nessa época o CEU - Centro 
Excursionista Universitário,dominava a 
exploração de cavernas na região e os 
franceses, Piere,Guye Michel já tinham 
diminuído bastante as suas atividades 
espeleológica s.

Na saída da Caverna de Santana, numa de

nossas tentativas frustradas de conhecer o 
TAQUEUPA, encontramos com um outro 
grupo de espeleólogos que se interessaram 
muito pelas nossas estórias de caverna. 
Ericson,Cae e Xisto constituíam o Grupo 
Antodites.

Fizemos contato com Pierre Martin e logo 
estávamos desenvolvendo o (ndice de dados 
das Cavernas do Brasil. Esta aproximação fez 
com que Pierre Martin se oferecesse para ser 
nosso padrinho para nossa inscrição na SBE. 
Este status de membro da SBE abria muitas 
portas e nos dava credibilidade junto à 
comunidade espeleológica paulista.

Participamos de algumas reuniões do Grupo 
Opiliões na casa de Pierre Martin onde 
conhecemos o Mauricio Marinho, que 
prontamente se aliou ao espírito mais jovem 
e aventureiro cue estava se formando.

Com os mapas do DAEE em mãos ficava tudo 
mais fácil, assim marcamos uma expedição 
para conhecero Abismo da Onça Parda e 
assim também podermos conhecermos 
melhor nossos outros amigos espeleólogos.
A expedição aconteceu em março de 1987 e 
foi integrada pelo nosso guia o Sr. Joaquim 
Justino, pelo Grupo Quatá, Rogério, Roberto, 
Waldner, pelo Grupo Antodites, Ericson, Cae e 
Xisto, pelo Opiliões o Mauricio. A equipe teve 
um entrosamento muito bom e no pé do 
paredão da Onça Parda resolvemos extinguir 
nossos antigos grupos e fundarmos o GPME - 
Grupo Pierre Martin de Espeleologia em 
homenagem a esta grande personalidade da 
espeleologia brasileira, que na época já havia 
falecidode acidente automobilístico.

O GPME já nasceu grande, montamos nosso 
estatuto e regimento intemo enquanto 
vários amigos se aproximavam da grande 
família que seformava.Cristina Albuquerque, 
Cristina lha, Marizete, Marli,Wmarley, Hilda, 
Jota, Paulo Gomes, Chico, Ery, Ana Claudia. 
Com o grupo formado,fomos a campo para 
desenvolver nossas técnicas verticais e 
aprimorarmos o que sempre julgamos nosso 
grande forte, exploração e topografia.

O grupo teve grandes feitos na área de 
topografia como consta atualmente no CNC - 
Cadastro Nacional de Cavernas.

O GPME sempre esteve na luta contra 
qualquer atitude que pudesse destruir

cavernas e também nas atividades 
organizadas pela comunidade espeleológica.

- Mobilização e estruturação do movimento que 
culminou na nova constituição do país, onde as 
cavernas foram incluídas com bens da união.
- Participação na organização do movimento 
contra as barragens do rio Ribeira de Iguape.
- Participação nos congressos brasileiros.
- Organização de EPELEO - Encontro Paulista de 
Espeleologia.
- Organização e participação do PROCAD.
- Participação de simulados de resgate.

O GPME desenvolve trabalhos espeleológiros 
em várias regiões do PETAR:

- Exploração e Topografia na Região da Onça Parda.
- Exploração e Topografia na Região do Lajeado.
- Exploração e Topografia da Gruta dos Paiva - Intervales.
- Exploração e Topografia da Gruta do Laboratório II.
- PROCAD - Projeto Caverna do Diabo.

Atualmente o GPME conta com novas forças 
como o Marcos, Edna, Leda, Carlos, Fernando, 
Márcia, Reynaldo, Dennys e com a 
experiência do velho Julio Roncada, nosso 
presidente.

Com o passar dos anos, alguns amigos vão se 
afastando naturalmente, mas sempre 
encontramos um jeito de nos reunirmos para 
relembrar os bons momentos e sonharmos 
com o passado.Sempre vem a tona aquelas 
lembranças que fazem com que a vida valha 
a pena e nos motive a nunca parar de fazer e 
acontecer.

Não temos como saber o que vai acontecer 
com o GPME, por isso temos que continuar 
nossa luta para preservarmos as cavernas.

A única frase que poderia finalizar a nossa 
pré-história e que sempre vai ser a lembrança 
de nosso amigo que deve estar caminhando 
pelas trilhas verdes com cheiro de terra, 
condutos e galerias tão brancos que reluzem 
aos nossos olhos e nos trazem tanta paz de 
espírito. Para ele, isso é a vida.

" DOCUMENTAR É PRESERVAR ” - ROGÉRIO S. 
CHRYSOSTOMO



Laboratório II: Uma nova cavidade no 
Bairro da Serra Iporanga/SP

In 1995 the GPME (Pierre Martin Speleology Group) undertook an 
exploratory job after the "Ressurgência das Areias" Cave siphon, 
better known as"Gruta do Laboratório" (Laboratory Cave), 
previously mentioned in R. Krone's researches by the end of the 19th 
century. After the crossing of the siphon, a topographical and 
exploratory undertaking took place which resulted in the discovery 
of the cave's continuity, reaching 920m (3,018 ft) in development 
and 72m (236 ft) in depth. Its morphological axis is parallel to the 
previously known segment and has been denominated 
"Laboratório II". It consists in a cavity characterized by large salons 
where the ground collapsed and galleries ornamented by both 
monumental speleothemes and extremely delicate formations, 
creating an environment of rare beauty.This work describes the 
cave's exploration and documentation historical, touristic and 
visiting issues, as well as its scientific research potential.

Francisco J. S. Lima & Mauricio Alcântara Marinho

En 1995, le GPME (Groupe Pierre Martin de Spéleologie) a 
commencé a explorer le sifon de la Grotte de la Ressurgence des 
"Areias','plus connue comme"Gruta do Laboratório"(Grotte du 
Laboratoire),déjà citée dans les recherches de R. Krone, à la fin du 
XIXème siècle. Après le passage du sifon, un travail de topographie 
et d'exploration a abouti à la découverte d'une continuité de la 
caverne, sur 920m de développement et 72m de profondeur.Son 
axe morphologique est parallèle a celui qui était déjà connu,et pour 
cette raison la caverne a été appelée « Laboratório II». II s'agit d'une 
cavité caractérisée par de grands salons d'éboulements et de 
galeries ornées par des concrétion monu mentales ainsi que par des 
formations d'une grande délicatesse, créant un ensemble d'une rare 
beauté.Ce travail décrit I'historique de I'exploration de la cavité, la 
question de la fréquentation et de I'exploitation touristique, ainsi 
que le potentiel de recherches scientifiques.

A Gruta do Laboratório (SP-016) localiza-se no 
Bairro da Serra, município de Iporanga, 
sudoeste do Estado de São Paulo (24o33'42'S 
e 48o40'1 S’WJ.Constrtui uma das 
ressurgências do Sistema Espeleológico da 
Areias, inserida na porção SW da faixa 
carbonática do Bloco do Lageado, pertencente 
ao Grupo Açungui (CAMPANHA, 1991).

Antecedente
Conhecida pelo naturalista Ricardo Krone 
desde o final do séc.XIX, a gruta foi mapeada 
na década de 60 por Michel Le Bret que já 
indicou, naquela época,sua provável conexão 
com a caverna Areias de Baixo (SP-019), 
hipótese comprovada em fins da década de 
70, por meio de coloração feita pelo grupo 
Opiliões,em trabalho coordenado por Pierre

Na década de 70, a caverna foi utilizada para a 
instalação do primeiro laboratório subterrâneo 
do Brasil, sob a coordenação do grupo Bagrus 
(Guy Collet, Nelson da Silva Jr.e outros). Essa foi 
a origem da denominação popular da 
cavidade.

Carecendo de recursos para sua manutenção e 
assessoria cientifica, em pouco tempo o 
laboratório foi desativado.

A primeira tentativa relatada de mergulho no 
sifão da Laboratório foi feto pelo CAP - Clube 
Alpino Paulista - em 1974 (SLAVEC, 1976). Nos 
anos 80 e 90 alguns espeleo-mergulhadores 
conseguiram transpor o sifão,destacando-se 
equipes coordenadas por Sérgio Beck e

Ricardo Armelim do CEU (Centro Excursionista 
Universitário) e Ezio Rubioli do GBPE (Grupo 
Bambuí de Pesquisas Espeleológicas), 
Entretanto,esses grupos não realizaram uma 
exploração sistemática da cavidade.

Espéleo mergulho e descoberta da 
continuidade
Em 1994,uma equipe de espeleo- 
mergulhadores,composta porMatheus 
Sanchez e Roberto Baracho,convidou o GPME 
(Grupo Pierre Martin de Espeleologia) para 
juntos realizarem um trabalho mais técnico de 
exploração e documentação da cavidade.

O trabalho foi iniciado em 1995,após o 
treinamento intensivo de dois integrantes do 

GPME (Chico e Maurício). Neste ano foram 
realizadas três expedições que contaram 
com o apoio de moradores locais e da escola 
de mergulho SCUBASUL (Curitiba, PR).

O sifão compreende um conduto com cerca 
de 35 metros de extensão, profundidade 
média de três metros e fondo com 
sedimentos finos. Dá acesso a uma sala com 
um interessante espeleotema suspenso, 
logo chamado de"Pata-do-Dino''Subindo 
uma ladeira escorregadia de argila e pedras, 
chega-se ao salão do'Tobogá"com blocos 
instáveis e um ressalto íngreme de onde se 
visualiza um grande salão superior.

Em 30 de abril de 1995,após subida 
perigosa, os integrantes do GPME chegaram 
a um nível intermediário da cavidade e 
descobriram uma passagem transpondo o 
trecho labirintico que possibilitou a 
descoberta da continuidade da caverna, um 
enorme salão que foi oportunamente deno
minado'Tá-no-Papo" Com 500 m2 de área e 
pé direito alto, o salão se caracteriza por 
grandes blocos ornamentados por diversas
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estalagmites e um grande"chào de estrelas'.'Na 
área central,ergue-se imponente uma grande 
coluna com 11 m de altura.

Descendo um ressalto com escorrimentos de 
calcita,a equipe chegou a um outro grande 
salão,chamado de "Duplo-Abatimento'.'0 
nome se deve à existência de dois salões 
sobrepostos, unidos por um desmoronamento 
de blocos instáveis.

Em julho de 1995, numa segunda expedição, a 
pequena equipe localizou a partir do salão 
"Duplo Abatimento, um percurso bastante 
estreito que dava acesso a uma galeria larga e 
ornamentada, denominada de galeria dos 
"Ritmitos','devidoa interessante depósito de 
sedimentos finos cobertos por crosta calcítica. 
Duas cortinas laterais abrem-se para o 
majestoso salão do"Teatro"com área 
aproximada de 1800 m2.

Caminhando em meio a blocos imensos, com 
presença de sedimentos e uma larga 
estalagmite na passagem, surge o"Lagolama" 
interessante depósito argiloso, provavelmente 
associado a drenagem temporária.

De lá sai numa impressionante linha reta de 
80m de extensão o conduto "249"com"teto- 
baixo"e fundo argiloso. Uma leve corrente de 
area presença de depósitos de conchas eram 
claros indícios de comunicação com o exterior. 
Saindo do conduto 249 chega-se finalmente 
ao saláo"Nhô Gusto"com estalagmites, 
travertinos e chão-de-estrelas cristalinos. Por 
uma pequena fenda intransponível,a equipe 
pôde avistar a luz da lua que iluminava o bairro 
da Serra naquele momento. Próximo a esse

Á

*

local,foram deixados uma bandeira do GPME e 
um adesivo da SCUBASUL, para futura 
localização em prospecçáo externa.

Redescoberta pela entrada superior

Em julho de 1997, Francisco e Hilda, do 
GPME, foram pedir permissão para os 

moradores, Nhô Gusto e Dona Isabel para 

entrar em suas terras para procurar a 

possível entrada da "Laboratório II"

Na ocasião a equipe soube que, em abril de 

96, os filhos do casal, Antônio Marcos, 
Osmar e Adilson, estavam preparando o 

terreno para o plantio de uma roça de feijão, 
quando encontraram uma fenda estreita, 

escura entre afloramentos de calcário. 
Curiosos, os garotos alargaram aos poucos a 

fenda fazendo fogjeiras sobre a rocha 

calcária e conseguiram, por fim, penetrar na 

cavidade.

Com criatividade, em agosto de 1996 os 
meninos improvisaram com um tronco um 

escorregador que os levou até a base do 

ressalto da entrada.Com garrafas de 

querosene,tampadas com gravetos de 

madeira, fizeram tochas para iluminar o 

caminho. Logo encontraram a bandeira do 

GPME e o adesivo da Scubasul e os 
trouxeram para fora da caverna.

Com a abertura do acesso superior (nova 

entrada) o trabalho de reconhecimento da 

cavidade foi bastante facilitado, permitindo 

novas incursões de estudo do GPME e 

também de visitantes.

Em uma conversa de bar,alguns moradores 

locais, relataram a descoberta da entrada 

superior e a existência de uma caverna 

magnífica no bairro da Serra. Em pouco 

tempo a notícia se espalhou e uma 
multidão de curiosos começou a visitar a 

caverna. Após o estabelecimento de 

acordos locais visando sua proteção, a 
caverna foi fechada com uma grade de 

ferro, e o GPME assumiu o compromisso de 

continuar o mapeamento da cavidade. 

Infelizmente, nesse curto espaço de tempo, 

a visitação desordenada provocou, 

impactos ambientais relevantes, 

principalmente quebra e pisoteio de 

espeleotemas.

Importância científica e medidas de 

proteção

A cavidade denominada Laboratório II 

(trecho da SP-016) possui mapeados 920 

metros de desenvolvimento e 72 metros de 
desnível. Representa a continuidade do 

sistema espeleológico das Areias, mais 

precisamente a Caverna Areias II (SP-019), 

cujo trecho final localiza-se há cerca de 3,5 

km em linha reta da cavidade em estudo.

Foi constatado, do outro lado do sifão (sala 

"Pata-do-Dino”) a presença de bagres-cegos 

(Pimelodella kronei),espécies troglóbias 

que implicam em uma proteção ambiental 

especial. Ressalta-se que a visitação é 

proibida nas cavernas do sistema Areais, 
conforme a resolução CONAMA de 5/8/97.

Ocorrem,ao longo do conjunto de salões e 

galerias da Laboratório II (trecho superior), a 

presença de depósitos de sedimentos,

Coso próxima a Lab. II
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Chico atolado...

evidenciados na galeria dos"Ritmitos'.’Esses 

depósitos merecem um estudo mais 

detalhado, do ponto de vista 
sedimentológico e paleontológico.Também 
devem ser estudados os depósitos minerais 
secundários, extremamente delicados e 

raros, próximos ao Salão do"Teatro'.’Outro 

fator importante a ser considerado é a 
implementação de estudos topoclimáticos 

e hidrológicos que poderiam ser feitos de 
forma integrada com os estudos 
geológicos, biológicos e geomorfológicos, 

contribuindo para o plano de manejo da 
cavidade.

A Gruta do Laboratório -  parte turística e o 
trecho denominado Laboratório II -  foram 

incluídas na área proposta para criação de 
um Parque Municipal,em função de seu 

evidente potercial turístico.Trata-se área de 
influência do p'ojeto Uniparque, 
coordenado pelo Instituto Physis e 

colaboradores,que objetiva a criação de um 

núcleo de ensino, pesquisa e educação 
ambiental, voltado às necessidades da 

região. Ressalta-se a existência de pressão, 

por parte da atual gestão municipal, para 
promover a abertura da cavidade à visitação 

pública, e constante ameaça de invasão de 

curiosos.

Manejo ambiental e turístico

Diante do exposto, considerando a 

existência de diferentes setores sociais 

envolvidos no destino da Laboratório II e 
seu potencial científico e ecoturístico, 
propomos a realização de um projeto 

integrado que busque a consulta a 
pesquisadores que atuam na região, 

estabelecendo-se um espaço de diálogo 

para a elaboração de um plano de ação 

visando definir o zoneamento ambiental, 
regulamentação e controle turístico da 

caverna.

Numa análise preliminar o GPME considera 

que o trecho da entrada superior até o 

Salão do Teatro possui potencial para 

visitação monitorada, de forma criteriosa, 

assegurando a proteção de locais mais 
frágeis. Não existe a necessidade de 

promover interferência física imediata na 

área. Apenas seria conveniente a instalação 

de uma escada com degraus no trecho de 

acesso a cavidade e delimitação de trilha de 

caminhamento.

O GPME continua disponível a contribuir 

com tudo o que estiver ao seu alcance, nos 

estudos que venham a ser feitos visando 

assegurar a proteção e o manejo adequado 
da Gruta do Laboratório.
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Faz-se necessário um estudo integrado com 
a parte turística da Gruta do Laboratório, 

trecho altamente impactado, assim como as 

cavernas Areais I e II que vem recebendo 

visitação, apesar da restrição legal. A medida 
de proibição em si não assegura proteção 

alguma, apenas o compromisso das 
autoridades, comunidade local e visitantes, 

incluindo turistas, espeleólogos e 

pesquisadores. Este trabalho deve ser 

extendido para todo o PETAR e entorno, 

sem o qual existe o risco eminente de 

comprometer o patrimônio
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A interligação das Grutas Bocão (SP-241) e Paiva (SP-42)
Região do Parque Estadual Intervales (Iporanga/SP)

A GPME team found by chance, in 1999, the connection between 
the Bocão and Paiva caves, whose first topography was made by the 
CEU group in 1972. Since then, several groups had unsuccessfuly 
attemped to cross the passage between the two grottos, but were 
unable to find it due to the high level of the water.This article relates 
this incredible discovery.

Leda Zogbi & Maurício Marinho

En 1999, grace à un caprice du destin, une équipe du GPME a découvert 
la liaison entre les grottes Bocão et Paiva, dont la première topographie a 
été faite par le groupe CEU en 1972.Depuis cette époque, plusieurs 
groupes avaient essayé de trouver le passage entre les deux grottes, qui 
en réalité n en font qu une, mais ont certainement échoué à cause du 
niveau de la riviere. Cet article raconte cette incroyable aventure.

Em Novembro de 1999,fomos para 

Intervales, a convite da Direção do Parque, 

para topografar uma gruta recém 

descoberta, nos arredores da Gruta dos 

Paiva que chamamos de Gruta dos 
Rodrigues,em homenagem á família 
Rodrigues que descobriu a primeira boca.

Éramos oito pessoas e só tínhamos um 

equipamento de topo. Montamos duas 

equipes, uma de topografia (Chico, Leda, 

Carlos, Fernando, Edna),outra de 

exploração (Maurício, Elisa, Daniel e Beto 

Rodrigues, monitor de Intervales) para 

acelerar o processo.

O- cc

Teto baixo durante a topografia

Logo, a equipe de exploração já havia 
entrado em todos os buracos possíveis da 

caverna, e a topografia continuava. Cinco 

bocas haviam sido descobertas, e como se 

via claridade entrando na caverna por 

cima,cogitou-se a possibilidade de existir 

outras entradas.Ficou decidido,então que 

a equipe de exploração sairia batendo 

mato pelas proximidades, para tentar 

localizar os buracos de acesso.

Bem perto da saída da Rodrigues,fica a 

entrada da gruta do Bocão,com seu 

grande pórtico de entrada. A curiosidade 

da equipe e o apelo da gruta foi maior do 

que seu dever de bater mato. Decidiram 
num minuto: "vamos entrar só um 

pouquinho para dar uma olhada?"

Nesta época do ano, está começando a 
estação das chuvas, mas até aquele 

momento, não havia chovido muito. O 

nível do rio estava baixo.

A equipe foi entrando e logo o teto fica 

bem baixo: nem de joelhos dava para 

passar,só rastejando sobre as pedras...E 

mais e mais teto baixo... e blocos na 

passagem que foram pouco a pouco 

sendo removidos. "E aí, pessoal, 

continuamos ou voltamos?? 

Continuamos! Lógico..." De repente, 

chegaram a um salãozinho um pouco 

mais amplo, com altura de 1,5m e chão 

argiloso... "Hum, parece conhecido..."

A equipe, cada vez mais 

entusiasmada,continuava em frente, 

sem pensar um só instante nas bocas 
perdidas da Rodrigues... De uma 

galeria para outra foram avançando, 

até que ouviram vozes, e luzes se 

aproximaram: era o Sr. Eliseu, monitor 

de Intervales, que estava em Paiva, 

com um grupo de turistas...

28 anos depois da primeira 

topografia da gruta dos Paiva e 

Bocão pelo grupo CEU,a interligação 
Bocão - Paivas havia finalmente sido 

descoberta...

Após o período de chuvas, o GPME 

estava de volta, em Junho de 2000, 

com a missão de topografar a ligação 

Bocão-Paiva e também dar 

continuidade ao mapeamento de 

salões de Paiva. Estavam nesta

roubada Leda, Maurício, Blanche, Sabina, 

Festa e monitor Beto.

Um detalhe interessante, o termômetro do 

P.E. Intervales registrou a temperatura 
mínima de -3o C,a noite mais fria do ano c 

nosso carro amanheceu com uma camada 

de 1 cm de gelo no pára-brisa!

Após mapearmos o trecho da entrada 

com a descoberta de uma outra entrada 
superior,a equipe iniciou a topografia 

mais gelada de sua história. Deitados, às 
vezes com água até o pescoço, era difícil 

controlar o tremor das mãos e do corpo 

inteiro para fazer a leitura dos 

instrumentos: a água devia estar a uns 5o C 

de temperatura!!!

Enfim chegamos no trecho já conhecido 

da Gruta dos Paiva, unindo nossa 

topografia com uma base fixa de uma 

expedição anterior. A gruta tinha crescido!

A equipe
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Gruta do Jeremias - Iporanga - São Paulo
Exploração,Topografia e Manejo

Located in the quarter Cotia de Cima, the Grotto of the Jeremias 
(SP-053) is remarkable for its extensive galleries of low ceiling, 
with many siphons, wall slides and one of the most beautiful 
sets of espeleotemas of Brazil, the Duca Hall. Since its discovery, 
few ventured in its interior and almost nothing else was 
discovered.
In 1997, the GPME started a series of visits with the objective to 
measure the gallery of the river, the Duca Hall and to explore the 
rest of the cave. Most of the joined galleries are in the cave's 
upper level requiring innovative techniques for exploration and 
topography measurements.The Grotto is now subject to 
unregulated tourism which poses many risks of degradation.

Roberto Rodrigues & Marcos Otávio Silverio

Située dans le quartier de "Cotia de Cima", la Grotte de Jeremias (SP- 
053), se caractérise par de longues galeries très basses, plusieurs 
syfons, des éboulements et lun des plus beaux ensembles de 
concrétions du Brésil, la salle Duca.Depuis sa découverte, seulement 
un petit nombre d explorateurs s'y sont aventurés et presque rien 
d autre n a été découvert.
En 1997, le GPME a commencé a visiter la grotte pourfaire la 
topographie de la galerie de la rivière, de la Salle Duca et pour 
explorer la partie finale de la caverne. Les galeries découvertes se 
concentrent sur un niveau supérieur de la grotte, et pour y accéder 
on a du employer des techniques d exploration et de topographie 
jusque là inconnues. Après le débul des expéditions, la Grotte a été 
assaillie par le tourisme irrégulier qui met en risque sa preservation.

Histórico
Pierre Martin ao saber de uma gruta, recém 
descoberta na região do Rio Cotia de Cima, 
procura o então prefeito de Iporanga, o Sr. 
Jeremias e propõe o seguinte acordo. Em 
troca do empréstimo de uma canoa com 
motor de popa por dois dias, para subir o 
Ribeira,ele daria a caverna, o nome do 
Prefeito.

A gruta do Jeremias está cadastrada na SBE 
com o número SP-053, esta cavidade fora 
explorada e topografada em 23 de junho de 
1968, por Pierre Martin, Guy Collet, Luiz 
Carlos Marinho eVandirde Andrade.

Na ocasião nossos precursores decidiram 
explorar e topografar o conduto principal 
do rio, dada as dimensões da nova caverna e 
o tempo disponível. Assim algumas galerias 
deixaram de ser exploradas e topografadas.

A Caverna
A Gruta do Jeremias localiza-se na região 
conhecida como Cotia de Cima no 
município de Iporanga - Sudeste do Estado 
de São Paulo,em terras particulares, 
próximo ao limite Sul do Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira (PETAR). Suas 
coordenadas são Lat.24°38'15“S e Long. 
48°42'2"W e 335 s.n.m.

A entrada da Gruta se situa a cerca de 15 m 
acima da ressurgência,uma pequena boca 
com cerca de 0,70m de altura por 1,50m de 
largura, uma páleo ressurgência que dá 
acesso ao salão Vandir, de onde pode-se 
avançar através da páleo galeria à frente ou 
através de um desnível acentuado à direita 
através de uma estreita galeria, até se 
alcançar o rio numa galeria mais ampla e o 
primeiro desmoronamento.
A partir deste ponto o deslocamento se dá

pela galeria do rio, sempre com água pelos 
joelhos. Logo de alcança o primeiro sifão, 
conhecido como Passagem da Corda, 
facilmente ultrapassado por cima do lago 
profundo, os primeiros trechos de teto baixo 
começam logo após este sifão.

A galeria se desenvolve ampla até o 
chamado Pseudo-Sifão, um trecho de uma 
galeria-baixa onde é necessário entrar com 
o corpo inteiro na água profunda deixando 
apenas a cabeça de fora. Poucos metros 
adiante atinge-se o Sifão Guy, uma 
homenagem à Guy Collet que na primeira 
exploração da gruta ultrapassou o sifão.

Após mais alguns trechos de tetos-baixos 
chega-se a subida do Salão Duca, seguindo- 
se adiante mais tetos-baixos e galerias 
emplas se alternam. Não foram descobertas 
galerias superiores até o final da gruta, 
apenas galerias mais amplas em dois ou 
mais níveis, como o Salão Piratininga ou a 
Rede Fria.

No segundo terço da gruta encontra-se dois 
pequenos afluentes do lado esquerdo do 
rio. Próxima a estes o Sifão da Lama se 
mostra a frente, é necessário rastejar na 
lama e descer 'de cara' no rio adiante. Mais 
alguns passos e é necessário novamente se 
curvar para ultrapassar o Sifão Fú, local que 
em dias de chuva sifona o rio por um trecho 
de cerca de 4m.

Daí para frente as feições da galeria mudam 
bastante. Se tornam mais baixas e regulares, 
de seção quase quadrada, com blocos 
bastante fraturados principalmente no lado 
direito do rio, que corre por entre blocos 
abatidos e sob estalactites tipo canudo de 
refresco.

Um pouco à frente a galeria se abre e 
permite uma escalada de cerca de 1 Om do 
lado direito, de onde, mais abaixo, corre um 
afluente de água gelada e limpa e mais 
atrás deste abre-se um pequeno salão entre 
blocos e muita argila.
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A gruta segue por uma longa galeria muito 
baixa, por onde é preciso 'andar de joelhos' 
até alcançar uma pequena cachoeira de 
cerca de 50cm, neste trecho torna-se 
necessário rastejar até que a galeria se 
aprofunde permitindo uma posição mais 
confortável. Um pequeno sifão e cerca de 5 
metros adiante chega-se a uma trecho 
muito baixo com paredes muito próximas 
uma da outra, é o final da gruta. Podemos 
perceber o rio invadindo a gruta através de 
pequenas e intransponíveis fendas abaixo 
do nível da água.

Supomos que o sumidouro se encontra na 
região de Bombas, provavelmente nos lagos 
daquela região. Esta constatação necessitará 
de estudos posteriores com traçadoresjá 
que é impossível continuar a exploração.

A gruta se desenvolve seguindo a 
orientação NE-SW, no contato entre os 
metacalcários e os filitos.O mergulho da 
rocha, bastante acentuado, condicionou a 
morfologia dos condutos, geralmente 
estreitos e regulares, na sua seção 
transversal, como cannions e muitas vezes 
baixos ocorrendo a formação de tetos- 
baixos.

Pudemos identificar fendas e fraturas onde 
as galerias se tornam mais amplas ou há 
formação de salões superiores e 
abatimentos.Notamos que nas épocas de 
chuvas as galerias baixas são parcial ou 
totalmente preenchidas durante as 
inundações,comuns na região.Numa delas 
ficamos presos durante mais de 12 horas no 
final da Caverna, num trecho que 
denominamos Rede Fria.

Deve-se tomar cuidado na galeria do rio, 
principalmente nas épocas de chuva, pois o 
risco de inundação é grande e proteger-se 
do frio porquê a água é bem gelada.

Descobertas
Na segunda expedição dedicamos bastante 
tempo para a exploração em busca de 
galerias superiores e salões. Após subir em 
divesos locais sem sucesso tentamos um 
pequeno desnível de 4m após um trecho de 
teto-baixo, para a nossa surpresa após um 
rastejamento de 5m sobre areia seca 
atingimos uma pequena rede de galerias 
com um modesto afluente. São dois salões 
se desenvolvendo hora sobre a galeria 
principal hora à leste.

Desde a nossa primeira investida na Gruta 
percebemos a possibilidade de existência 
de uma galeria superior um pouco adiante 
da Rede Mer, um grande escorrimento de

calcita na margem direita e um buraco no 
teto, a cerca de 7m acima do rio nos 
deixaram tentados. Mas somente após 
produzir dispositivo para subir, já que a 
escalada e mesmo a laçada de algo lá em 
cima era impossível, conseguimos vencer e 
chegamos ao salão. O dispositivo é um cano 
de aço de 6 metros de comprimento 
cortado em pedaços de 1,5m com encaixes 
parafusados nas pontas e vários pontos 
para amarração.

Com uma corda e uma escadinha-de-cabo- 
de-aço presos na ponta do cano 
conseguimos alcançar a borda do buraco 
no teto e com mais uma pequena escalada 
chegamos a um patamar, de onde tivemos a 
certeza de uma grande descoberta, mais 
uma escalada de 4m e vislumbrávamos um 
belo salão largo e alto, com belos 
espeleotemas e cascatas de calcita por onde 
escorre água em épocas de chuva.

Colocamos o nome do salão de Ducano, 
uma brincadeira com o nome Duca e mais o 
nosso cano, que foi o grande herói da 
descoberta.

O  Salão Duca
O Salão Duca foi descoberto durante uma 
viagem do Centro Excursionista Univesitário
- CEU, mas desde então nunca havia sido 
topografado. Conhecido pela sua beleza, 
apresenta espeleotemas raros e delicados, 
confinados em uma rede de galerias 
superiores, mostrando um sem número de 
formas e tons de ocre e branco.

Topografamos o salão Duca e outro que 
ainda não havia sido mencionado que 
chamamos de Ozir em homenagem à um 
morador local.Também fizemos uma 
limpeza dos espeleotemas,com água do rio 

e escovas de dentes para os 
menos frágeis.

No Salão Duca, deve-se ter 
cuidado com a subida após o rio, 
com blocos soltos e 
principalmente com os 
espeleotemas,tendo o cuidado 
de não usar carbureteira e não 
tocar em nada.

!
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PROCAD - PROJETO CAVERNA DO DIABO 
SBE - Sociedade Brasileira de Espeleologia

Roberto Rodrigues

The Procad is one of the biggest happenings of the brazilian 
speleology history. Independents speleologs and many groups, 
coordinated by the SBE - Speleology Brazilian Society, had an 
ambitious goal: to do the exploration, the topography and the 
map of a very special cave, Caverna do Diabo (Devil's Cave), 
located in the Jacupiranga's Park, south of São Paulo State.This 
article describe all Procad expeditions history, the friendship 
spirit of the groups and the results of this work.

Le Procad est Tun des plus grands événements qui se sont produits 
dans Ihistoirede la spéléologie brésilienne. Des spéléologues 
indépendants se sont unis à plusieurs groupes,sous la coordination 
de Ia SBE - Société Brésilienne de Spéléologie pour atteindre un 
objectifambitieux: explorer,faire Ia topographie et produire le plan 
d'une caverne très spéciale, Ia Caverna do Diabo (Caverne du 
Diable),située dans le Pare Etatal de Jacupiranga,sud de 1'Etat de 
São Paulo. Ce texte décrit 1'historique de toutes les expéditionsdu 
Procad, 1'esprit d equipe qui a régné et les résultats de ce travail.

Histórico
Nos anos de 92 e 93, por iniciativa de 
alguns espeleólogos e apoio da SBE, mais 
de 80 espeleólogos participaram 
ativamente do projeto denominado 
PROCAD - Projeto Caverna do Diabo. 
Dentre vários objetivos, talvez o principal 
e mais emergente,era a topografia da 
Caverna do Diabo. Na ocasião vários 
grupos e espeleólogos individuais 
integraram diversas equipes, que 
percorreram as galerias da caverna,com 
o objetivo estritamente topográfico. O 
então mapa topográfico foi produzido e 
apresentado no IV EPELEO em Campinas. 
Porém, na ocasião deste mapeamento, 
nosso objetivo era estender uma linha 
topográfica, do sumidouro na entrada 
principal, até a ressurgência das Ostras. 
Este objetivo foi alcançado, em 
detrimento a explorações mais arrojadas 
nos níveis superiores. Nossa proposta 
para os próximos anos foi retornarmos à 
Caverna do Diabo, para exploração e 
topografia das galerias ainda 
inexploradas, com o mesmo espírito 
criado no início do PROCAD, integração e 
troca de conhecimentos entre os 
espeleólogos de diversos grupos, no que 
diz respeito a métodos e padrões 
topográficos (ESPELEOMETRIA).Cabe 
salientar que o PROCAD foi e continua 
sendo uma projeto encampado pela SBE, 
isso significa que não pertence a nenhum 
grupo ou indivíduo exclusivamente. Os 
créditos serão dados à SBE, aos Grupos e 
Espeleólogos individualmente,como 
também as entidades governamentais 
deram apoio.

Expedição 1998
No feriado do dia do trabalho, de 01 ã 03 
de maio de 1998, aconteceu a expedição 
do PROCAD 1998.

Até a última reunião havíamos recebido 
exatamente 70 fichas de inscrição; 
nenhuma ficha foi excluída por parte dos 
organizadores.Todos que quiseram, 
participaram do projeto. A nossa única 
exigência, era quanto as pessoas estarem 
com todos os equipamentos necessários 
para entrarem na caverna.

Pela experiência e conhecimento de 
alguns participantes, estes foram
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PROCAD
convidados a coordenar uma equipe em 
sua especialidade.Criamos 3 equipes de 
topografia, 3 de exploração, uma de 
apoio técnico e uma de documentação.

A equipe de exploração coordenada pelo 
Herman (GBPE), pesquisou externamente 
o Morro daTapagem em busca de 
possíveis ligações com a parte turística; 
nada de significativo foi descoberto. 
Também fizeram a travessia da caverna, 
com objetivo de documentação 
fotográfica.

A equipe de exploração interna 
coordenada pelo Fábio (ECA),além de 
dar apoio a uma das equipes de 
topografia,também realizou um belo 
trabalho de avaliação de pontos críticos 
para eventuais resgates entre o delta 10 e 
a boca da tapagem.

A equipe de topografia coordenada pelo 
Luiz Fernando (GEEP-AÇUNGUI),entrou 
pela Tapagem e realizaram três trabalhos 
topográficos, o Taqueupinha, o Saleca e o 
Retorno.

A equipe de topografia que entrou pelas 
Ostras foi coordenada pelo Murilo(GBPE); 
realizaram 2 trabalhos de acertos 
topográficos; o Delta 21 próximo ao sifão 
interno; o Salão Preto, Violeta e o Delta 20 
com o 28.

A equipe de Apoio Técnico coordenada 
pela Ana Lopes (TRUPE VERTICAL), 
instalou duas cordas de segurança em 
trechos de águas profundas,facilitando 
bastante a passagem de todos.

A equipe de exploração interna 
coordenada pelo Celi (UPE), realizou duas 
incursões até os grandes salões, para 
reconhecimento de algumas pessoas que 
nunca haviam entrado na caverna.

A outra equipe de topografia coordenada 
pelo Chico (GPME),explorou e iniciou os 
trabalhos topográficos numa nova 
galeria, batizada como sifão do ralo, na 
região dos Gigantes Caídos; vale salientar 
que esta equipe foi prejudicada, pois 
estavam sendo conduzidos pela equipe 
de documentação, que obviamente foi 
lenta.

A equipe de documentação coordenada 
pelo Beroaldo (GESCAMP),além de dar 
apoio a uma equipe de topografia, 
conduziu a repórter Renata Falzoni - 
canal 21 - Rede Bandeirantes, pelo 
mesmo trajeto que Michel Le Bret fez 
quando da primeira conexão Ostras - 
Tapagem. Belas imagens foram 
registradas e um acordo foi feito entre a 
repórter e a SBE, sobre a cessão das 
imagens para a nossa sociedade. A 
reportagem foi ao ar no dia 21/06/98, no 
canal 21 às 22:30.

Nosso principal objetivo no PROCAD é o 
término do detalhamento da topografia 
da caverna, já que quase todas as galerias 
são conhecidas,com exceção das 
superiores com escalada em vertical.

Outro objetivo do PROCAD, não menos 
importante do que o primeiro é a 
integração entre grupos e espeleólogos 
individuais.Este bate papo e troca de 
informações antes ou depois de entrarem 
numa caverna, pode ser muito 
significativo para nossos amigos que 
estão começando na espeleologia. Pois 
sabemos o quanto é difícil para os 
iniciantes participarem de cursos de 
exploração e de topografia em cavernas.

Na medida do possível, ao montarmos as 
equipes, tentamos aproximar os objetivos 
e as pessoas que assim o desejavam. Nem 
tudo foi possível, pois geralmente os 
objetivos são diferentes.

Quando trabalhamos em nossos grupos,



Roberto Rodrigues

as coisas ficam mais fáceis, pois 
conhecemos as pessoas, sabemos de suas 
dificuldades e íuas qualidades; podem os 
ter o controle. Numa expedição deste 
porte, muitas vontades são antagônicas. 
Optamos pela não arbitrariedade, tudo 
podia ser mudado com antecedência.

Assumimos o compromisso de 
terminarmos a topografia da Caverna do 
Diabo, o trabaho é grande, ainda temos 
muito à fazer. Na próxima expedição, 
estamos contando com todos que 
participaram desta.Todos serão avisados 
oportunamente, como também, novas 
pessoas que por motivos diversos, não 
puderam participar desta.

Fazendo um balanço, verificamos que 
menos de 10 pessoas que participaram 
desta expedição, conheciam a caverna; 
basicamente se resumiam nos 
coordenadores de equipe. Pelo número 
de participantes associado as várias 
solicitações de novos integrantes para 
participarem de equipes de topografia; 
observamos ai um grande potencial a ser 
desenvolvido. Cabe a nós coordenadores 
de equipe, criarmos formas de despertar 
este interesse pela documentação 
topográfica.

Expedição 1999
Realizamos em 01 de maio de 1999 mais 
uma expedição que contou com a 
participação de diversos grupos e sócios 
individuais da SBE.

A reunião preparatória aconteceu no dia 
25 de abril de 1999, que foi a data limite 
para inscrições dos participantes. Para 
este ano fizemos uma divisão bem clara 
das equipes de topografia,fotografia e de 
travessia. Para participação no PROCAD 
foi exigido que os participantes fossem 
sócios da SBE,assim acreditamos 
fortalecer a nossa entidade 
representativa em âmbito nacional. 
Também solicitamos para os 
participantes que não conheciam a 
caverna, para irem bem equipados, 
principalmente para o frio.

O Daniel (Campo Base) coordenou uma 
equipe cuja proposta era substituir os 
cordins por cordas nos trechos de 
natação. O trabalho foi executado com 
total profissionalismo e elogiado por 
todos que utilizaram o novo sistema. O 
PROCAD fica cada vez mais forte 
tecnicamente com a participação desta 
equipe. Ao Daniel e sua equipe, parabéns 
pelo espírito de companheirismo, 
participação positiva e profissionalismo.

O Scala coordenou uma equipe de 
fotografia que se propuseram fazer um 
trabalho fotográfico mais apurado nas 
técnicas de espeleofotografia. Este 
material ficaria a disposição da 
organização do projeto para confecção 
de cópias para utilização na divulgação 
do projeto.

O Flermam,a Celi e o Wagner 
coordenaram a equipe que fez a 
travessia;foi uma das grandes equipes de 
travessia (20 pessoas) onde não houve 
nenhum registro de problema, nem 
mesmo de inicio de hipotermia, temos 
notícia de um novo record de travessia de 
grandes equipes, 10 horas entrando pelas 
Ostras e saindo pela Tapagem. Parabéns 
aos coordenadores e aos participantes.

A equipe de topografia coordenada pelo 
Roberto e guiada pelo Beroaldo, refez 
uma parte da topo próximo a base fixa 
número 5 e subiram 30 metros para 
topografar os salões que fazem parte do 
conjunto da galeria das pérolas coloridas 
e bastonetes. Pelos cálculos preliminares 
acreditamos ter agregado pelo menos 
mais 100 metros a caverna.

A equipe coordenada pelo Murilo, 
topografou o salão Preto e fez a conexão 
com o salão Branco.

A equipe coordenada pelo Luiz Fernando 
e o Amend do GEEP-ACUNGUI - Paraná, 
topografaram o Salão Felliphe.

Assumimos o compromisso de 
terminarmos a topografia da Cavernado 
Diabo, até o congresso de 2001. Na 
próxima expedição,estamos contando 
com todos que participaram desta.Todos 
serão avisados oportunamente, como 
também, novas pessoas que por motivos 
diversos, não puderam participar desta.

Fazendo um balanço topográfico, 
podemos observar que faltam poucas 
coisas para terminarmos a topografia. 
Porém muitos nos inquieta aquelas altas 
galerias com possíveis continuações. Falta 
encontrar a paleo galeria que pode existir 
na continuidade do nível superior da 
rede turística.

Expedição 2000
Para este ano a data escolhida para o 
PROCAD 2000 foi o dia 27 de Maio 
(sábado). No PROCAD 2000 não existiu a 
famosa equipe de travessia, pois toda 
estrutura da expedição foi voltada para o 
término da topografia da caverna.

Os espeleólogos que participaram do 
PROCAD 2000, reuniram-se em equipes 
lideradas por um coordenador.

Somente foi aceita equipes de topografia 
que tinham equipamento próprio e que 
estejam dispostos a realizar um trabalho 
específico, determinado pela equipe de 
coordenação do PROCAD 2000.

Devido às dificuldades apresentadas na 
exploração da caverna.a equipe de 
coordenação do PROCAD 2000 definiu os 
requisitos mínimos (equipamentos) para 
participação, são eles: Macacão 
(preferencia nylon), equipamento 
completo de iluminação, lanterna de 
pilhas reserva, colete de neoprene ou no 
mínimo blusa de lã, meias de neoprene 
ou no mínimo de lã, calçado anti- 
derapante, mochila de ataque com 
carbureto, pilhas e alimentos reserva (por 
pessoa), colete salva vidas (para quem 
não sabe nadar).

Os espeleólogos não entraram 
individualmente na caverna,o acesso 
somente foi permitido em equipe e na 
presença do coordenador. A 
responsabilidade pelos membros da 
equipe foi do coordenador. Assim só foi 
permitido a participação de pessoas que 
estejam previamente inscritas e maiores 
de 18 anos.

O transporte e alimentação durante a 
expedição ficou a cargo do participante, a 
organização do PROCAD 2000,conseguiu 
a acomodação nos chalés do parque. O 
ingresso à caverna também foi liberado
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pelo PEJ, somente no sábado, dia em que 
fizemos a única incursão à caverna.

O participante não arcou com qualquer 
outro custo imposto pela organização do 
PROCAD 2000.

O horário limite para saída das equipes 
da caverna foi as 01:00 do domingo, após 
este horário ser a considerado como 
resgate, isto é, a equipe está em 
dificuldades para sair.

A organização do PROCAD 2000 não 
interferiu na montagem das equipes e 
também não arrumou lugares nas 
equipes já montadas, ficando esta tarefa 
a cargo dos coordenadores e 
participantes.

O PROCAD 2000 recebeu a colaboração 
de 48 espeleólogos paulistas e 4 
paranaenses. Para uma espeleologia 
considerada como inexistente, faz-nos 
lembrar que pessoas com vontade 
existem, basta apenas um bom ideal e a 
comunidade responde com a presença.

A expedição ficou dividida da seguinte 
forma:
A equipe de limpeza coordenada pela 
ANA LOPEZ RESERVA DA BIOSFERA) e 
integrada pelos Monitores Ambientais de 
Iporanga e Eldorado,fizeram um arrastão 
na caverna trazendo tudo que não fosse 
sólido como pedra e líquido como água. 
Conseguiram até colocar no lixo a 
caderneta de campo do Marcos (GPME) 
que tinha deixado-a descansar na galeria 
do rio. O resultado final (lixo) foi 
surpreendente,4 mochilas de 60 litros 
pela boca. O interessante foi que todos os 
lixos foram considerados velhos, fazendo- 
nos crer que atualmente este tipo de 
problema esta sendo bem administrado. 
Alguns" lixos" valem a pena comentar: 
foram encontradas algumas medalhas 
em cobre esculpidas em alto relevo, que 
aparentemente serviram como objetos 
de magia negra, tudo a ver.Os turistas 
estão lançando dinheiro em moedas nas 
represas artificiais na parte turística, o 
resultado da limpeza gerou um saldo 
positivo para a equipe de R$ 0,86.

A equipe de topografia coordenada pelo 
Marcos (GPME),fez a subida do salão dos 
deditos próximo a base Delta 4. 
Infelizmente a galeria não teve um 
grande desenvolvimento, apenas 80 
metros.

A equipe de topografia coordenada pelo 
Murilo (GBPE),fez novas amarrações nas 
galerias dos grandes salões, na região da 
galeria do barro.

A equipe de topografia coordenada pelo 
Luiz Fernando (GEEP-AÇUNGUI), também 
realizou trabalhos en  conjunto com a 
equipe do Murilo.

A equipe de topografia coordenada pelo 
Martineli (UPE), iniciaram um fechamento 
topográfico entre os deltas 25 e 30; 
infelizmente não concluído por falta de 
tempo.

A equipe de topografia coordenada pelo 
Chico (GPME), fez um pente fino na 
galeria do Y e conseguiram passar por 
alguns quebra-corpos quase 
intransponíveis, conseguindo avançar 
mais de 100 metros em direção ao sifão.

Após esta expedição,estamos muito 
próximos do final da topografia da 
caverna do Diabo, esperamos em breve 
poder apresentar uma nova versão 2000 
do mapa, já com todos os detalhes 
colhidos nesta viagem.

Expedição 2001
Acreditando ser a última expedição do 
PROCAD, realizamos no dia 09 de junho 
de 2001 o que seria um fechamento 
topográfico para acertos de problemas 
de topografia.
Novamente os coordenadores de equipe 
foram chamados para o fechamento dos 
trabalhos sendo que 5 equipes foram 
formadas:

O MARCOS (GPME) percorreu com sua 
equipe praticamente todas as galerias 
dos grandes salões para alguns acertos 
topográficos, alguns cortes e 
identificação de sobreposição de bases. O 
trabalho foi executado em 14 horas de 
atividades.

Os Monitores Ambientas de Iporanga 
fizeram mais explorações na região dos 
grandes salões e não identificaram mais 
alternativas de prováveis continuações.

O ROBERTO (GPME) conduziu um equipe 
fotográfica com 4 pessoas, que fizeram 
fotos de grandes ambientes para a 
documentação do trabalho.

O BEROALDO (GESCAMP)fez uma 
investida até o Delta 8 com novos 
integrantes para reconhecimento da 
caverna.

0  FABIO (ECA) concluiu a escalada em 
vertical próximo ao Delta 8, culminando 
num patamar de mais de 50 metros de 
desenvolvimento.

Este feito faz com que o PROCAD ainda 
não termine e tenhamos que voltar para 
topografar estas galerias em níveis 
superiores.

O PROCAD 2001 foi programado para ser 
o fechamento dos trabalhos, porém 
provou-se que a caverna continua em 
níveis superiores.

Fica em nossas lembranças; as pessoas da 
equipe;os imensos salões;as formas; o 
barulho das corredeiras; a vontade de 
voltar.

Os coordenadores e organizadores do 
PROCAD, em nome da SBE, agradecem a 
todos que acreditaram nas nossas 
propostas; aqueles que deram um pouco 
de si em conhecimento e a todos que 
participaram com o espírito de equipe. 
Aproveitamos para convidá-los à 
continuarmos o PROCAD.

Roberto Rodrigues

A equipe de exploração vertical 
coordenada pelo Fabio (EGA-AVARE) 
subiram em algumas paredes que 
prometiam continuidade, mas também 
infelizmente não teve continuação.

A equipe de exploração vertical 
coordenada peb Daniel (CAMPO BASE), 
subiram numa parede que levou a uma 
grande galeria rica em ornamentações, 
esta galeria em orincipiofoi batizada de 
Galeria Vandir em homenagem ao Sr. 
Vandirdo PETAR.
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A Roubada de Pérolas

This article relates a real life-threathening situation met by 
GPME integrants. It intends to show how important it is to 
prepare and to have a detailed planning of an expedition, 
without which the complete effort can be compromised. 
Moreover, lack of planning and organization risks the security of 
the group and we hope this account will serve as an warning for 
future expeditions. Fortunately, all finish well for the GPME 
expeditioners!

Dennys Corbo

Cet article décrit une vraie aventure vécue par une équipe du 
GPME, et montre comment certains petits détails d une 
expédition peuvent répercuter sur le résultat du travail et mettre 
en risque Ia sécuritédu groupe. C est une alerte et un 
apprentissage pour le futur. Fleureusement, tout est bien qui 
finit bien!

Já havia participado de uma reunião com o 
GPME e aquela seria a minha primeira 
viagem com o grupo. Combinamos sair da 
Pousado do Quiririm às 7:00 da manhâ do 
sábado seguinte ao carnaval de 1999. Já 
eram 6:00 horas e a euforia era enorme. Eu e 
o Júlio Roncada fazíamos uma triagem para 
aliviar um pouco de peso da mochila 
quando chegaram o Chiquinho e a Hilda. 
Marcos,Ted e Nakai estavam tomando café.

Saímos do Quiririm rumo a Pérolas às 7h30 
em 4 carros. A idéia era descer a trilha até a 
entrada principal da caverna, que fica a uns 
800 metros de distância da trilha principal, 
sair pela boca do Bráulio e abrir uma trilha 
da boca do Bráulio até a trilha principal, 
criando uma nova possibilidade de acesso à 
caverna. Com isto estaríamos facilitando a 
exploração da parte mais profunda da 
caverna, economizando de 2 a 3 horas para 
as próximas equipes, que não precisariam 
descer até a entrada principal e atravessar 
toda a caverna para chegar no fundo, uma 
vez que Pérolas se desenvolve numa 
paralela à trilha e que a boca do Bráulio fica 
mais ou menos no meio da caverna. Com a 
chuva, o mato havia tomado conta da trilha 
a ponto da equipe anterior não ter 
conseguido chegar na entrada principal de 
Pérolas. Na busca, eles acabaram 
descobrindo uma nova grutinha batizada 
de Perdidos na Noite.

Mochilas nas costas. Eram 8h30e 
começamos a descer a trilha, que estava 
boa, pois a expedição anterior (em janeiro) 
tinha tido o trabalho de limpá-la. Na altura 
do Nhonhô paramos e o Marcos fez uma 
leitura do mapa que estava levando, 
traçando o nosso rumo do Bráulio ao 
Nhonhô e discutindo com o Chiquinho e 
coma Hilda:maisoumenos 150° .Foi 
também uma pausa para as primeiras 
fotografias,feitas pela Hilda, que pediu para 
eu desligar a luz do meu macacão amarelo- 
ovo. A esta altura do campeonato eu estava 
sendo conhecido por Piu-piu, por causa do 
macacão.

Passamos aquele último trecho da quiçaça, 
onde vimos um caramujo vivo enorme bem 
no meio da trilha. Esses caramujos são

comuns na região e não é raro encontrar 
cemitérios repletos com suas conchas. 
Deixamos o caramujo no caminho e 
entramos pela trilha das árvores. Mais 500 
metros e encontramos um segundo 
caramujo, desta vez pendurado em uma 
árvore. Na verdade só tinha a concha e 
meus amigos me explicaram que aquele era 
o marco que indicava o início da trilha de 
Pérolas, que seguiríamos mais tarde. 
Continuamos em frente sem nos desviar, 
pois o objetivo era deixar a mochila 
cargueira na Perdidos na Noite, um pouco 
mais adiante, para sairmos mais leves para a 
investida.

Andamos mais uns 300 metros e o 
Chiquinho saiu à procura da gruta, 
deixando-nos na trilha à sua espera. Depois 
de 5 minutos, ouvimos sua voz: ele estava 
cantando! O Marcos resolveu ir ao seu 
encontro. Mais 5 minutos e voltaram os dois: 
o abrigo estava localizado. É uma grutinha 
pequena numa encosta de pedra,com uma 
parte seca coberta com guano e outra parte 
mais úmida, limpa.Obviamente optamos 
pela segunda.Cada um arrumou um canto 
para esticar sua lona, comemos alguma 
coisa e preparamos as mochilas de ataque. 
Hora da segunda triagem:deixei o cantil 
com 1 litro de água e levei apenas meio litro 
em uma garrafa plástica. O restante não 
dava mais para titar:cadeirinha, longe, fita, 
comida,carbureteira, carbureto, PH, enfim,o 
equipamento mínimo necessário.Tínhamos 
chegado na Perdidos às 10h30 e 
conseguimos sair às 12h 10.

Voltamos para a trilha principal. O 
Chiquinho observou bem o ponto onde 
ficava Perdidos, pois havia uma grande 
possibilidade de voltarmos sem a luz do dia. 
Enquanto isto o Marcos achou uma 
forquilha para colocar um pequeno 
sinalizador luminoso a pilha (LED), de forma 
a encontrarmos o local, mesmo no escuro. 
Mal o Marcos acabou de amarrar o LED na 
forquilha e o Chiquinho, que estava na 
trilha, apontou para outra árvore entre ele e 
o LED, e disse:Esta árvore está 
atrapalhando!" e já foi sacando o facão e 
derrubando o que estava na frente, numa 
tal disposição que pensei que ele estivesse

concorrendo ao troféu "Motosserra de 
Ouro".O cara não foi fraco não...

Voltamos no sentido Nhonhô ( pegamos a 
trilha do caramujo às 12h30. Estava fácil... até 
começar a subida. Uma subida cheia de 
raízes, pedras e íngreme, muito íngreme... 
Passamos então pelos "Ralos", grandes 
depressões no meio deadolinamentos na 
parte alta da montanha. Investigamos um 
pouco e continuamos, contornando a 
montanha e descendo em direção à 
entrada de Pérolas, quase uma hora depois 
de termos começado a trilha do caramujo.

Chegamos em Pérolas e sentamos para 
descansar um pouco: aquele sobe e desce 
nos havia deixado ofegantes.

A boca de Pérolas é muito bonita, com um 
desnível uns 15 metros de terra, que parece 
liso como sabão. Por sorte, tem uma 
escadinha esculpida na terra.Começamos a 
nossa descida. Lá embaixo, o Marcos me 
mostrou as Pérolas, enormes, responsáveis 
pelo nome da caverna. Mas a descida não 
acabava por aí: a parte mais difícil e perigosa 
ainda estava por vir. A esquerda abre-se um 
salão, repleto de enormes blocos 
desmoronados entremeados por terra seca 
e escorregadiça. A instabilidade dos blocos 
e a inclinação eram suficientes para 
provocar algumas fraturas... Foi necessário 
um cuidado extra. Havia uma velha corda 
presa a uma fita para dar segurança à 
descida, mas considerando seu estado, o 
Chiquinho achou melhor descermos sem 
usá-la.

Depois da descida fica o local onde 
geralmente montamos nossos 
acampamentos: espaçoso, seco, próximo ao 
rio e com direito a cozinha e mesa de pedra 
para fogareiro e alimentos. Enchemos os 
cantis e começamos a nossa jornada pela 
caverna, seguindo rio abaixo. A caverna é 
imensa. Mais adiante chega-se a uma parte 
labiríntica,onde como de costume, surgiu a 
dúvida do caminho a ser tomado.O Marcos 
foi pela esquerda, acompanhando o leito do 
rio,e o Chiquinho pela direita, por entre 
pedras desmoronadas imensas. Resolvi

ju lho 2ooi Quebra Corpo | 13



acompanhar o Chiquinho. Depois de passar 
por uns tantos corredores, ele concluiu que 
o caminho era aquele. "Dá um toque no 
pessoal que eu espero aqui", disse ele. Voltei 
e errei o caminho... Ia de um lado para o 
outro naquele corredor e não conseguia 
encontrar por onde tinha passado. Era o 
"Conduto dos Perdidos" e eu estava 
descobrindo na prática o porquê do nome. 
Voltei ao Chiquinho, que com um sorriso me 
disse para esperar que ele voltaria com o 
pessoal. Do outro lado o Marcos tinha 
seguido pelo rio e encontrado um teto 
baixo intransponível. O Chiquinho trouxe 
todos pelo Conduto dos Perdidos e fomos 
para o salão onde fica o "Lago doTombo". 
Atravessamos sem problema o lago, que 
tem uma pedra no meio para servir de 
apoio para os pés.

Deixando o rio para trás, começamos a subir 
um longo percurso até a saída do Bráulio, 
que fica após o famoso fóssil de uma 
preguiça gigante. OTed e eu tínhamos nos 
adiantado um pouco, pois estávamos 
curiosos para ver o tal fóssil. Procuramos, 
mas a única coisa que encontramos foi um 
cemitério de caramujos e um fóssil de paca, 
que na hora identificamos com "fóssil de 
galinha".Tivemos que esperar o Marcos 
para mostrar a todos onde a preguiça 
estava. O fóssil está bastante completo, 
amontoado no lugar em que o bicho 
morreu, mas decepciona quem está 
esperando uma montagem de museu de 
paleontologia.Tem uma seqüência de 
vértebras, provavelmente da cauda, 
montadinhas. Paramos todos para ver com 
calma e também para descansarmos um 
pouco. Já eram 17h30!

Continuamos a nossa jornada descendo um 
pouco e virando à direita depois de um 
chuveiro. A subida que seguia era bastante 
difícil, por grandes blocos inclinados.
Quanto mais se sobe, pior é a queda... 
Novamente o Chiquinho seguiu à frente, 
procurando o caminho. Me deixou a 
mochila. Em seguida o Marcos chegou, 
perguntando pelo Chiquinho. Mostrei por 
onde ele tinha subido e lá vai ele, tentando 
mochila pesadíssima comigo:tinha no 
mínimo uns 15 quilos...

Do ponto onde eu estava, podia ver as luzes 
deles lá em cima. Procuraram, procuraram e 
voltaram exaustos. O Chiquinho estava com 
grupo razoavelmente grande, 
razoavelmente cansados e estava ficando 
razoavelmente tarde demais... Sairíamos 
pela Boca do Bráulio provavelmente de 
noite e isto não estava nos nossos planos.

Eu tinha ficado no meio do caminho, entre 
eles e o restante do grupo, que ficou um 
pouco mais abaixo. Na tentativa de transpor 
um bloco eu tinha apoiado o peito de mau

jeito numa aresta de pedra para evitar uma 
queda. Depois disso, decidi sossegar onde 
eu estava mesmo. O Marcos e o Chiquinho 
passaram por mim e desceram direto, ainda 
sem levar as mochilas.O Marcos tinha visto 
claridade bem lá em cima e eles tentariam 
subir a partir de um outro ponto, mais 
adiante na caverna.Vinte minutos depois 
tinham achado o Bráulio. Muita energia 
havia sido gasta na busca.

Chegamos na Boca do Bráulio às 19h00. 
Restava somente um pouco de luz e 
sentamos para conversar e decidir o que 
seria feito: afinal estávamos muito fora da 
nossa previsão, que era de sair às 16:00 
horas.Concluímos que seria dividir as 
pessoas em dois grupos: as que estavam em 
melhores condições físicas sairiam para 
tentar abrir a trilha e as outras ficariam 
dentro da caverna, descansando e 
retomando forças para dar suporte ao 
primeiro grupo,em caso de necessidade.Os 
exploradores deveriam retornar à caverna 
até no máximo as 23:00 horas, para guiar os 
outros pela trilha que seria aberta até o 
Nhonhô.Senão, voltaríamos todos por 
dentro da caverna, por onde viemos.

Ficaram a Hilda, o Mário, o Nakai e o Júlio 
Roncada, que a esta altura do campeonato 
já estava bastante cansado. Saímos o Chico, 
o Marcos, o Ted e eu. O Marcos deixou a 
manta térmica e o Chico passou uma blusa 
seca para os que ficaram. Nas mochilas de 
ataque, somente o material necessário para 
a empreitada. Escadinha, corda, material de 
vertical, carbureto, tudo ficou na caverna. O 
Chico comentou que tinha uma boa 
ferramenta para abrir trilha.

Já estava escuro e começamos a abrir uma 
trilha pela parte mais fácil de se descer, bem 
na frente da boca.O Chiquinho começou a 
cortar um pouco do mato quando parou, 
espetou o facão no chão e abriu a mochila:

pude então ver a ferramenta que ele havia 
mencionado, uma foice afiada como uma 
FLAR FLAP, FLAP FLAP e era só folhas, cipós e 
galhos voando! O Chico Motosserra estava 
de volta, mais disposto do que nunca, 
abrindo uma clareira no mato que mais 
parecia uma pista de pouso de planadores! 
O Marcos se encarregava de colocar outro 
LED para marcar a volta. Avançávamos com 
dificuldade, até que encontramos uma 
trilha, que achamos ser uma trilha descrita 
pelo Sr. Didi, aberta havia uns dois anos. 
Decidimos seguir por ela, o Chico, o Ted e o 
Marcos na frente abrindo com os facões e 
navegando com auxílio da bússola e eu 
atrás,com a foice,alargando um pouco.O 
Marcos marcava a trilha periodicamente, 
amarrando um fitilho amarelo no tronco 
das árvores, a cerca de 1,60 metros de altura.

Seguimos até o fim da trilha e corrigimos o 
rumo, com uma curva a quase 90“ para a 
direita. Agora o Ted ia na frente até que o 
Marcos, de bússola na mão, pedisse para 
parar. Aí então abríamos a trilha até ele. 
Começamos a subir muito. Provavelmente 
estávamos indo na direção da parte mais 
alta da montanha e já estava quase na hora 
de voltarmos. Paramos, tomamos nosso 
primeiro gole de água, que estava 
racionada, dividimos um pedaço de queijo 
provolone e decidimos voltar até o último 
LED e tentar ir um pouco mais adiante, 
tentando evitar o cume da montanha. Na 
verdade, nossa intenção era "pegar a 
próxima sela".

Eu estava exausto, suando feito uma bica 
(dificilmente suo) e não tinha mais firmeza 
na mão para manejar ferramenta alguma. 
Como já estava bastante em cima da hora, o 
Chico e o Marcos continuaram seguindo, 
enquanto que eu e o Ted voltamos para 
buscar o pessoal. Pelos nossos cálculos só 
faltava transpor aquele morro.

Na trilha fechada...
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Na volta eu não conseguia acompanhar o 
ritmo do Ted, que por sua vez estava com o 
senso de orientação bastante enfraquecido. 
Chegamos finalmente à boca do Bráulio e o 
Ted resolveu cescer até onde estava o 
pessoal. " Pode descer porque daqui eu não 
saio", disse a cic. Fiquei c os pernilongos 
também ficaram me fazendo companhia. 
Sorte:o repelente doTed estava na minha 
mochila.

O pessoal que ficou na caverna tinha sofrido 
bastante. Com macacões de algodão 
molhados, só o calor humano podia ajudar 
a superar o frio. Alguns resolveram se 
amontoar para dormir. A cena insólita foi 
registrada em fotos e deu margem para 
muitas risadas..

Saímos todos da caverna umas 23h30 e 
começamos a descer. Estávamos todos 
muito, mas muito cansados. A descida, 
íngreme, era um convite para tombos e 
escorregões. Kuma destas quedas,o Júlio 
agarrou um cipó enquanto escorregava 
morro abaixo e acabou deitado na trilha de 
cabeça para baixo. Foi uma guinada de 180 
graus que só ele consegue explicar.

Alcançamos o Marcos e o Chico quase à 
meia noite. Por causa do cansaço, a cada 
passo nos apoiávamos nas árvores. O Mário 
ficou com uma coleção de espinhos na mão 
de dar inveja a qualquer cactus... Estávamos 
no final da trilha. Mata fechada por todo 
lado. Nos deixamos cair no chão, mudos e 
pensativos. Mais tarde o Júlio confessou que 
naquela hora estava sonhando com um 
helicóptero para fazer o resgate. Eu, 
particularmente, pensava em não me mexer 
mais. Estava tão cansado que não sentia as 
picadas de formiga, por baixo do macacão, 
que deixaram enormes caroços vermelhos 
no dia seguinte. A única coisa que 
queríamos fazer era respirar.

Vamos pegar a trilha de volta, dormir na 
Boca do Bráulio e retornar por Pérolas", 
disse o Chico. Aquela frase surtiu um efeito 
multiplicativo no enorme cansaço que 
sentíamos. Ninguém acreditava que 
teríamos que subir tudo aquilo de volta até 
a boca do Bráulio. Estávamos nos arrastando 
por aquela trilha que era quase plana, 
imagine só aquela subida, que tínhamos 
descido escorregando... Seria subir tudo de 
volta, "dormir" algumas horas, voltar toda a 
caverna por dentro e depois pegar a trilha 
até a Perdidos,comer algo e botar a 
cargueira com todo aquele peso nas costas 
e subir até a estrada, onde estavam os 
carros. Foi 1 minuto de protesto, seguido 
por 1 minuto de silêncio." - Se tem que 
voltar, então vamos", disse a resistente 
Hilda.Todos levantamos e começamos a 
marcha de volta. A uma certa altura, quase 
chegando a Boca do Bráulio, a Hilda se

sentou e começou a sentir vertigem. Já não 
estávamos mais cansados: estávamos 
exaustos. Foi difícil. Mas chegamos.

O espaço que tínhamos para dormir era 
minúsculo, úmido por causo de 
golejamenlose nem um pouco 
aconchegante: só pedras irregulares no 
chão. O cansaço estava visível no rosto de 
todos. Encontrei uma maçã na mochila que 
foi muito bem vinda por todos. O frio era 
grande. Dormimos encolhidos. A uma certa 
hora, acordei batendo o queixo de frio. 
Gotejava nos meus pés. Aprendi que um 
pedaço de isolante e uma blusa seca são 
imprescindíveis em qualquer mochila. 
Deitamos para tentar dormir às 2h00 da 
manhã e acordamos às 5h30 da manhã, 
depois de uma noite péssima. Mais de 3 
horas na mesma posição tinham deixado 
alguns com uma sensação terrível: todos os 
músculos doloridos e dormentes. 
Amanhecia, o Chiquinho e o Marcos saíram.

Eram quase 8:00 horas da manhã quando 
eles voltaram.Tinham encontrado outra 
trilha, e decidiram investigar. Era a famosa 
trilha descrita pelo Sr. Didi - reconheceram 
por uma árvore torta mas também 
acabava um pouco adiante. Não dava para 
prosseguir com rumo certo. Depois da 
experiência da noite anterior, resolvemos 
voltar pela caverna mesmo.

Iniciamos a volta com bastante cuidado. 
Devido ao cansaço, o risco de acidentes era 
maior e a atenção tinha que ser redobrada. 
Foi uma volta lenta. Muito lenta. Conduto do 
Fóssil, Lago doTombo, onde o Mário caiu de 
corpo inteiro na água gelada, Conduto dos 
Perdidos... Foram 5 horas de travessia por 
dentro da caverna até a chegada na entrada 
principal de Pérolas.

O desmoronado da boca principal, bastante 
perigoso, ainda não era o fim do nosso 
suplício: havia ainda a subida de terra até o 
lado de fora da caverna, que naquela hora 
parecia mais escorregadia e inclinada... 
Chegamos na trilha às 15h30. Próximo 
passo: recuperar as nossas mochilas 
cargueiras com a comida em Perdidos. A 
trilha durou uma hora. Para mim, pareceram 
três. Fizemos uma bela refeição e 
descansamos. Começou a chover e a entrar 
água dentro da gruta Mais um corre-corre 
para tirar as coisas do molhado. Ensaquei a 
mochila e decidi subir na frente. Parei 
somente quando cheguei no carro. Eram 
18h20 horas.
Tirei o carro que estava estacionado num 
lugar perigoso, onde a chuva poderia 
provocar queda de barreiras e voltei para 
ajudar o Júlio com a mochila. Encontrei-o na 
metade da subida. De todos nós, o Júlio era 
o que estava em piores condições. 
Chegamos todos na estrada às 19h30 horas.

Subimos nos carros e partimos. Depois de 
todo esse esforço, o Marcos e o Ted ainda 
acharam forças para descer andando mais 
10km até a pousada...

Tinha chovido muito. No caminho de volta, 
perto da entrada do Núcleo Santana, havia 
uma queda de barreira. O carro do Nakai 
tinha encalhado naquele ponto e já tinha 
sido rebocado por uma ambulância, que 
estava dando apoio. Conseguimos passar 
todos, graças à ajuda do pessoal.

Chegamos na pousada às 20h30 horas. 
Estávamos todos em péssimo estado, com 
os pés enrugacos e rachados por ter ficado 
dois dias com a mesma meia molhada. 
Todos estavam felizes com a experiência, e 
ainda muito mais felizes por terem 
conseguido voltar. Pérolas será uma 
lembrança inesquecível para todos nós.

Era domingo, dia de voltar para São Paulo. 
No dia seguinte, todos tinham que 
trabalhar. Às 22h00 horas decidimos encarar 
o duro trajeto da BR116, com seus 
caminhões habituais.Voamos baixo, e 
chegamos em São Paulo à 01 h30 da 
madrugada.

Que aventura.Que aprendizado. Que 
roubada!
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Animais Peçonhentos
Marcia 0. Rocha & Leda Zogbi

There are 2500 types of snakes in the World. Out of the 250 types 
found in Brazil, 70 are poisonous.This article is a summary of the 
main characteristics of the snakes commonly found in the Iguape 
Valley, Sao Paulo State. Brazil.
It also describes the initial symptoms and first aid to apply to the 
victim.

II existe dans le monde approximativement 2500 espèces de 
serpents. Au Brésil, 250 espèces sont connues dont 70 venimeuses. 
Dans la région que nous avons I habitude de fréquenter, la vallée de 
la rivière Ribeira do Iguape, sud de I'Etat de São Paulo, nous 
rencontrons de temps en temps quelques unes de ces espèces. Cet 
article fournit de manière résumée, les principales caractéristiques 
des animaux venimeux brésiliens, les symptômes des victimes 
piquées par ces animaux, et les premiers secours qui doivent être 
donnés.

Achamos que poderia ser de alguma 
utilidade saber um pouco mais sobre esses 
bichinhos com quem podemos (por sorte!!!) 
vir a cruzar nas trilhas do Petar e região... 
Resolvemos então passar alguns tópicos 
básicos sobre animais peçonhentos. O texto 
é baseado em informações obtidas no 
Instituto Butantan e em uma cartilha sobre 
ofidismo elaborada por Amaro Luís Alves e 
toda uma equipe que trabalha com esse 
assunto.

Serpentes peçonhentas
Serpentes são animais vertebrados que 
pertencem ao grupo dos répteis, e como 
eles, são animais de "sangue frio" ou 
pecilotérmicos, isto é, sua temperatura varia 
de acordo com a do ambiente.

Surdas e míopes, as serpentes não sentem 
cheiro pelas narinas. Sua língua, bífida e 
longa, consegue captar as partículas de 
cheiro, que são interpretadas graças a um 
órgão específico (orgão de Jacobson). Seu 
corpo alongado e colado ao solo percebe as 
vibrações provocadas pelos passos e assim 
a presença do perigo. A distinção entre 
serpentes peçonhentas ou não se faz graças 
à arcada dentária: várias serpentes 
produzem veneno, mas não possuem uma 
dentição própria para inocular esse veneno 
no ser humano e, por esta razão, não são 
consideradas peçon hentas. É o caso da 
Jibóia e da Sucuri, por exemplo, que matam 
suas vítimas por sufocamento, apertando-as 
cada vez mais, até não terem espaço para 
respirar.

No mundo existem aproximadamente 2500 
espécies de serpentes. Destas, 250 são 
conhecidas no Brasil, das quais 70 são 
consideradas peçonhentas. Existem 
basicamente dois grupos de serpentes 
peçonhentas:

Grupo dos Crotalíneos - Jararaca, 
cascavél,jararacuçu
Esse grupo é caracterizado pela presença da 
fosseta loreal, ou seja, um buraco entre o 
olho e a narina em cada lado da cabeça. A 
fosseta loreal permite à cobra perceber 
modificações de temperatura a sua frente e 
caçar no escuro presas de corpo quente, 
mesmo sem usar a visão normal.
A cabeça é triangular, recoberta com 
escamas pequenas e os dentes 
inoculadores de veneno situados na frente 
da boca são grandes, ponteagudos, móveis 
e ocos, e são projetados para a frente no 
momento do bote. A parte superior do 
corpo é recoberta por escamas sem brilho, 
em forma de quilha.Os tipos de cauda

variam para cada gênero.

As cobras mais encontradas na região do 
Vale do Ribeira, que devem despertar um 
interesse maior dos espeleólogos e turistas 
que visitam a região, pertencem ao gênero 
Bothrops:são as jararacase a jararacuçu. 
Também fazem parte do mesmo grupo a 
caiçara, cotiara, cruzeira, urutu, jararaca-do- 
rabo-branco e surucucurana, todas de 
cauda lisa. Esse gênero é composto por mais 
de 30 variedades de cobras, com cores e 
desenhos diferentes pelo corpo, indo do 
verde ao negro. São variados, também os 
hábitos dessas cobras, podendo ser 
encontradas penduradas em árvores (cobra 
papagaio), enterradas, entocadas à beira dos 
rios ou dentro d agua. Apresentam 
tamanhos que variam, na vida adulta, de 40 
cm a 2 metros de comprimento. Cobras 
desse gênero estão distribuídas em todo o 
território nacional e são responsáveis por 
88% dos acidentes com ofídicos.

As cascavéis pertencem ao gênero Crotalus, 
possuem um chocalho na ponta da cauda e 
preferem campos abertos e regiões secas. 
Com exceção da Amazônia, Mata Atlântica e 
Regiões Litorâneas, são encontradas no 
restante do país, sendo responsáveis por 8%  
do acidentes ofídicos.

Já as surucucus, pertencentes ao gênero 
Lachesis, podem ser encontradas na 
Amazônia e Mata Atlântica. São as maiores 
serpentes peçonhentas da América do Sul, 
podendo atingir 4,5m de comprimento. 
Possuem rabo com escamas arrepiadas e 
ponta de osso e são responsáveis por 3%  
dos acidentes, segundo os dados do 
Ministério da Saúde.

Grupo do Elapíneos
Neste grupo estão as corais verdadeiras do 
gênero Micrurus.que não apresentam 
fosseta loreal, têm a cabeça arredondada 
recoberta com escamas grandes tipo placas 
e dentes inoculadores de veneno pequenos 
e fixos, situados no maxilar superior na

frente da boca. A corpo da cobra coral 
apresenta anéis pretos, vermelhos e 
brancos, no entanto já foram encontradas 
na Amazônia algumas corais verdadeiras 
que não possuem os anéis e têm a cor 
marrom escura ou preta. Existem cobras 
não peçonhentas que imitam as cores da 
verdadeira coral: é a chamada falsa-coral. Na 
dúvida, essa também deve ser tratada com 
mesmo cuidado. Segundo os dados do 
Ministério da Saúde, os acidentes com 
corais são inferiores à 1 %, mas estas 
serpentes podem ser encontradas em todo 
o território brasileiro.

Como diferenciar cobras peçonhentas
A presença de fosseta loreal é um dos 
critérios básicos para se destinguir 
serpentes peçonhentas de não 
peçonhentas a uma distância segura, pois 
toda serpente brasileira peçonhenta a 
possui, com exceção da cobra coral, que 
tem, por sua vez, um padrão de cores 
característico conhecido.

Medidas de Prevenção
É preciso procurar prevenir os acidentes, por 
isso algumas medidas básicas devem ser 
tomadas. A grande maioria das cobras vive 
no chão e procura se proteger da perda de 
calor e umidade se abrigando em buracos, 
camadas de folhas secas, vãos de pedras, 
ocos de tronco e sombreado de árvores. 
Então, ao entrar na mata,é necessário parar 
um pouco e deixar a visão se acostumar à 
penumbra do local, usando um graveto 
para remexer buracos. Usar botas de cano 
alto ou perneiras de couro pode evitar até 
80% dos acidentes, porque as cobras em 
sua maioria dão botes de até 1 /3 de seu 
tamanho. Calças compridas e camisa de 
manga longa também ajudam a proteger.

Sintomas
Quando ocorre um acidente e a pessoa não 
consegue reconhecer ou capturar a cobra, a 
primeira coisa a fazer é observar os 
sintomas da vítima: eles darão indícios de 
seu gênero, para que o soro adequado 
possa ser ministrado.

Cascavel
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Gênero Espécies Características

Bothrops Jararaca,jararacuçu, urutu, (30 
variedades).

Cauda lisa (freqüente em todo 
Brasil) (de 40cm a 2m)

Lachesis Surucucu Cauda c/ escamas eriçadas 
Mata Atl +  A r w )  até 4,5m

Crotalus Cascavel Guizo na ponta da cauda. 
(Regiões secas)

Micrurus Coral verdadeira Anéis vermelhos pretos e 
claros, (em todo Brasil)

Sintomas

Inchaço, calor e rubor do Iccal picado, hemorragia 
(roxo), urina escura, bolhas na região (após 12/24h) e 
cor escura. Possibilidade de choque.

Inchaço, hemorragia (roxo) queda de pressão, cólica, 
diarréia, vômito, baixo batimento cardíaco.

Queda de pálpebra, visão cupla e turva, Paralisia facial, 
insuficiência respiratória dor muscular, urina escura, 
insuficiência renal.

Queda de pálpebra, paralisia facial, insuficiência 
respiratória, (urina normal)

O que fazer:
- Deixar a pessoa deitada: a locomoção facilita a absorção do 

veneno e os ferimentos podem se agravar.
- No caso de picada em pernas e braços, é importante manté-los 

em posição mais elevada.
- Hidratar ao máximo (tomar muita água)
- O mais importante é levar a pessoa acidentada imediatamente 

para o serv ço de saúde mais próximo para tomar o soro 
apropriado.

O que não fazer:
Não fazer torniquete pois impede a circulação do sangue, 
podendo produzir necrose ou gangrena e resulta na perda do 
membro.

- Não colocar no local da picada, folhas, pó de café, terra, etc, pois 
podem provocar infecção.

- Não cortar o local da picada : alguns venenos provocam 
hemorragia, além do risco de infecção

O Soro
Os soros são antídotos contra o veneno. 
Existem soros específicos para cada gênero 
de cobra: Antibotrópico, usado em casos de 
envenenamento por jararacas, Anticrotálico, 
por cascavel, Antilaquético por surucucu e 
Antielapídico,por corais. Os soros podem 
também ser usados de forma associada, 
quando existem dúvidas sobre o tipo de 
cobra que provocou o acidente. É 
importante lembrar que na aplicação de 
qualquer tipo de soro antiofídico, é 
necessário que o mesmo seja diluído em 
soro fisiológico e a aplicação intravenosa 
pode sertão perigosa quanto a picada de 
uma cobra. Por isso, somente pessoas 
capacitadas, de preferência médicos, devem 
fazê-lo. Existe legislação a respeito desse 
assunto.

Atualmente, três laboratórios produzem o 
soro para uso humano: o Instituto Butantan, 
ligado à Secre:aria de Saúde do Estado de 
São Paulo, a Fundação Ezequiel Dias, ligada 
à Secretaria de Saúde do Estado de Minas 
Gerais e o Instituto Vital Brazil, ligado à 
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro. O sorc é encontrado nos postos de 
saúde e em hospitais aprovados pelo 
Ministério da Saúde. A aplicação é gratuita.

Jararaca

Aranhas peçonhentas

Todas as aranhas possuem veneno e ferrão, 
mas no Brasil,apenas duas espécies de 
aranhas são consideradas perigosas.Todas 
as outras não representam perigo para o 
homem, por causa da composição química 
de seu veneno. Os acidentes podem ser 
fatais, principalmente com crianças.Todas as 
aranhas que fabricam teias aéreas regulares, 
(as que encontramos frequentemente na 
mata, muitas vezes rajadas de amarelo ou 
coloridas) por maiores e assustadoras que 
sejam, não são perigosas.

A identificação das aranhas é difícil, mas 
pode ser feita pelos desenhos encontrados 
no seu dorso e pela coloração, geralmente 
parda ou escura. As duas espécies perigosas, 
são a Aranha Marron e a Armadeira. Ambas 
possuem ferrões em forma de alicate na 
parte dianteira do cefalotórax.

A aranha marrom (gênero Loxosceles) tem 
pernas longas e cor marron, como indica o 
nome. Em repouso, mantém seu corpo no 
chão,e as patas espalhadas.Tece uma teia 
irregular, como algodão desfiado. Possui um 
pequeno violino desenhado no dorso.
Muito freqüente nas regiões urbanas,é 
também encontrada na região do Vale do 
Ribeira. Apesar de ser bem pequena (no 
máximo 1,5cm) e de aparência inofensiva, 
seu veneno provoca sintomas semelhantes 
ao veneno crotalíco (cascavéis): edema local 
semelhante a queimadura, podendo evoluir 
para mal estar generalizado, bolhas, necrose 
e urina cor de coca cola.

A Armadeira (gênero Phoneutria) é bem 
maior (até 15cm) e bastante agressiva, se 
mantendo sobre as quatro patas traseiras, e 
levantando as quatro dianteiras, em posição 
de ataque. Possui a parte inferior do 
abdome preta avermelhada, e pequenas

faixas brancas em baixo das patas. Não 
constrói teia.

As caranguejeiras ou tarântulas (grandes e 
peludas) tem picada dolorida 
principalmente pelo efeito mecânico da 
picada (seu ferrão é bem grande) Seu 
veneno é pouco tóxico. Quando acuadas, 
esfregam as patas traseiras no dorso do 
abdome, soltando pelos de ação irritante 
que podem provocar alergia.

Em casos de acidentes com picadas de 
aranhas,o tratamento necessário costuma 
ser aplicação local de anestésico. Nos casos 
graves, também se utiliza o soro 
Antiaracnídico, que só pode ser feito com a 
extração em animais vivos. Por isso a 
importância de se enviar o maior número 
de exemplares vivos ao Instituto Butantan.

Escorpiões
No Brasil, existem três tipos de escorpiões 
perigosos: os Amarelos e os Marrons, 
comuns na região Sudeste, e o Tityus 
stigmurus,que não é encontrado no Estado 
de São Paulo. Os escorpiões vivem em 
cupinzeiros, barrancos,sob pedras,troncos 
caídos, materiais de construção,frestas de 
muros, etc... Adaptam-se bem ao ambiente 
domiciliar.

A picada é muito dolorida, sendo o principal 
sintoma. O único tratamento necessário 
costuma ser aplicação local de anestésico. 
Nos casos graves, também deve ser usado o 
soro Antiescorpiônico ou Antiaracnídico.

Telefones úteis em caso de acidente: 
Instituto Butantan (011) 3726-7222 
Hospital Apiaí (015)552-1266 
Hospital Iporanga (015) 5561 -170 
Hospital Eldorado (013) 6871 -1599 
Hospital Jacupiranga (013) 6864-1282
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Lageado x Pérolas
Mais uma roubada...

O valente Uno seguia pela estradado 
Lajeado, pilotado pelo hábil Dennys. Eram 
nove horas do dia 04 de fevereiro de 20000, 
quando percebi onde realmente eu havia 
me metido: na página 2 do mapa do DAEE 
que o Dennys trouxera.

Seguimos pela estrada quando vimos 
uma cavidade na encosta calcárea, que 
mais parecia uma toca só que havia uma 
cruz com restos de vela. Ficamos curiosos 
e vamos pesquisar a estória daquele ponto.

Chegamos a um lindo vale onde havia 
uma casa sede de uma mina, uma escola e 
uma casa. A escola só não dava sinais de 
abandonada porque haviam placas de 
captação de energia solar recém instalados. 
Curiosos, ficamos andando por lá para 
procurar a gruta da Marreca. Náo vimos 
nada.

Prosseguimos até o ponto onde a trilha 
para Areias começa e estacionamos o off- 
road do Dennys poucos metros adiante. 
Enquanto nos decidíamos quanto ao rumo 
a seguir, ou seja, a noroeste para procurar 
dois grandes sumidouros, que pelo mapa 
poderiam terminarem paredões,surgiu um 
hulhante Land Rover, pilotado pelo 
fotógrafo e jipeiro de Ribeirão Pires, 
chamado Jorge. Ele se interessou pelo 
grupo e ficou de nos procurar no site.O 
Dennys os convidou para se juntar a nós, 
porém, eles eram três e estavam decididos 
a fotografar Areias e se puseram a caminho 
com o tripé a tiracolo.

Seguimos pelo rumo oposto, contornando 
a montanha e chegamos a outra casa e 
estábulo abandonados, porém também 
varridos e arejados. Mais a frente nos 
deparamos com uma porteira e junto dela 
a direita, a entrada de uma mina 
abandonada. Era a segunda. A anterior 
havia se transformado numa grande fenda 
junto a estrada. Esta estava mais 
"quadrada" e havia três túneis. O do meio, 
segundo o Marcos, terminada numa 
cachoeira. Enquanto isso o Dennys 
percebeu que o grupo do Jorge estava do 
outro lado, e a trilha onde haviamos 
deixado o carro, se juntava aquela da 
Porteira.Os tres estavam na trilha oposta a 
que conduziria a Areias. O Dennys deu as 
dicas. Pulamos a porteira e chegamos a 
uma casa onde perguntamos se havia 
algum paredão próximo e como chegar 
até lá. Elas confirmaram que mais adiante 
poderia haver, porém o melhor era seguir 
pela trilha de Areias e perguntar ao vizinho 
daquele lado, pois por ali estava tudo 
fechado.

O Dennys e o Marcos aproveitaram para 
reconduzir os três fotógrafos que ainda 
não haviam conseguido acessar a trilha 
correta. Vexame, a trilha mais parecia uma 
avenida. Seguimos os seis até o ponto em 
que a trilha contorna o morro e começa 
uma descida íngreme para chegar na 
entrada de Areias. Nos separamos um 
pouco mais adiante, eles entraram à direita 
e nós seguimos em frente para perguntar 
aos moradores de uma casa, qual o

caminho correto para o paredão.

O sr. Ademar Sulino se apresentou e com 
um delicioso sotaque nos surpreendeu 
com boas informações. Há sim dois 
sumidouros, um deles, o do Córrego 
Grande termina num buraco,formando 
umas "boinhas"..., junto a um paredão,o 
outro, mais distante e de difícil acesso, 
termina num paredão e acima do 
sumidouro há uma abertura que parece 
ser uma gruta. Segundo ele, há um mês 
ele levou um grupo de pessoas até esse 
sum idouro,o da Carniça, e conforme 
soubemos, tratou-se do Ivo Karmann e de 
alunos dele. Ficamos realmente 
entusiasmados com a idéia da gruta e 
ficamos de contactar o grupo para, 
eventualmente, juntar esforços.

O Sr. Ademar informou que dali eram duas 
a três horas de caminhada por trilha 
íngreme e cheia de matacões; com as 
chuvas fortes que tinham ocorrido a trilha 
estava pior ainda, e que o aconselhável 
seria tentar chegar lá partindo pela manhã; 
eram duas horas, portanto inviável. Ele se 
dispôs a nos acompanhar numa próxima 
vez, pois seus "preás" (filhos) dificilmente 
saberiam como chegar lá. Ele já havia 
percorrido aqueles lados algumas vezes, 
procurando os porcos fugitivos do vizinho.

Frustrados, decidimos rumar para Pérolas. 
Nossa, confesso que quase morri naquela 
subida de Areias.Após me arrastar morro 
acima, chegamos na entrada da trilha de 
Pérolas eram 17h ejá começava a chover. 
Foi quando o Dennys percebeu que 
esquecera o facão lá no estacionamento e 
voltou para apanhá-lo; pelo meu estado, 
Marcos e eu descemos pela trilha e graças 
a Deus, sob forte e refrescante chuva.

Fortes cachoeiras desciam pela trilha. 
Chegamos por volta das seis horas junto ao 
rio que entra no Morro mais abaixo; Meia 
hora depois chegava o veloz Dennys. 
Iniciamos a montagem das redes porque 
a chuva já havia cessado e poderia voltara 
qualquer momento.

Foi aí que nos demos conta dos 
companheiros que se juntaram a nós, 
pernilongos com afiadas agulhas, 
formigas famintas e pavorosos mosquitos 
pólvoras. Eles nos torturavam tanto que 
perdi até a vontade de comer aquele 
miojo de isopor. Mergulhei na rede e dentro 
do saco de dormir.Começou a tortura 
numero dois porque não havia spray, 
repelente ou mosquiteiro que desse conta. 
Tanto o Marcos quanto o Dennys também 
ficavam tentando matar os pernilongos 
sem conseguir dormir. Finalmente esfriou 
e os insetos nos deram uma trégua. 
Segundo os rapazes isso foi lá pelas 04:00 
hs.

Lá pelas 09:00 após meu refrescante banho 
no riozinho, saimos caminhando por ele 
até o ponto em que sumia. Aquela lente é 
a do "Perdidos na Noite". Subimos pelos 
matacoes e lá em cima circundamos o 
conjunto quando nos deparamos com

uma "ventania" que saia do contraforte de 
um amontoado; Eram onze horas e os 
rapazes entraram pela grande abertura. 
Voltaram eram 12:00 horas. Deve ser 
grande lá dentro.

Ao saírem contornamos o ponto mais alto 
e voiá lá o Marcos encontrou outra 
abertura com grande ventania. Era um 
buraco triangular que mal passava o 
ombro; levaram mais algum tempo lá;

Descemos até o sumidouro e decidimos 
contornar pelo outro lado, no sentido da 
"Perdidos"; passamos o Dennys e eu 
quando o Marcos gritou," como vocês 
deixaram passar esse grande buraco..." 
Nossa,foi demais, era realmente um 
labirinto que contornava a abertura 
oposta e combinava com a descrição dos 
fotógrafos que nos contaram terem estado 
num lugar assim, junto ao riozinho.

É maior que a Perdidos e também possui 
duas aberturas. Seguimos e cruzamos 
pela "Perdidos" e como ameaçava chover, 
decidimos voltara trilha principal e descer 
pela do "Bráulio", felizes com o rendimento 
do dia.

Nos surpeendemos com a chuvarada que 
havia caído na tarde anterior: a charneca 
estava ainda de água até às canelas e 
junto aos afloramentos, haviam vários 
"sumidouros" em que a marca da água 
denunciava que pelo volume atingia 
uma área de cerca de oito metros de 
largura por dois de profundidade.

Subimos um pouco para frente antes da 
subida para o "Bráulio" tentando encontrar 
outros "buracos de vento"; nesse 
momento, ouvi os gritos desesperados 
do Dennys que havia sido atacado por um 
bando de furiosas vespas. Tentei extrair 
seus ferrões, mas não consegui. O Marcos 
também foi contemplado. Como eu estava 
mais abaixo e distante, fiquei onde estava.

Lá pelas três horas, o Dennys fez a 
brilhante proposta de voltarmos naquela 
noite mesmo para SP, pois a perspectiva de 
sermos novamente a refeição da 
insetolândia local nos arrepiava; Aceita por 
unanimidade lá pelas 5 começamos a 
voltar e chegamos ao acampamento em 
tempo de desmontar e por tudo 
rapidamente na mochila quando 
começou a chover. Gente, foi o retorno 
mais longo que tive: 1,5 hora até o carro. 
Tô véia mesmo!!! Ah mas vou me por 
em forma novamente, para pelo menos 
tentar chegar até a Carniça...

Pelo que pude observar, o sistema 
"Perdidos" é um grande ralo que capta 
água que pelos Mapas da tese da Soraya 
pertencem às "águas subterrâneas" que 
chegam até o Tobias.

Valeu, GPME. É isso que eu gosto.... não 
importa como e nem quando, o que vale 
é continuar, sempre, sempre e sempre 
cavem and o.
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O SALAO DEDITOS
PROCAD 99 (01.05.99)

Marcos Otávio Silverio

Estávamos voltando da topografia do salão das Pérolas Coloridas quando resolvemos dar uma olhada 
num escorrimento que o Beroaldo havia nos mostrado. Ele disse que ali poderia haver uma 
continuação.

O Roberto foi na frente, seguido pelo Dennys e por mim, subindo pelo escorregadio escorrimento. Ele 
subiu na lateral esquerda da galeria do rio próximo à parte turística. Uma pequena subida fácil num 
trecho inclinado e escorregadio, passando por um lance mais apertado e por baixo de um 
escorrimento. No fim da subida a uns 10m de altura há uma passagem estreita e alta que sai num 
patamar bem protegido, atrás de uma grande coluna. No sentido das Ostras podemos ver a galeria do 
rio, bem lá embaixo, do outro lado mais alguns escorrimentos e um indício de uma possível 
continuação.

Depois de uma rápida analisada resolvemos tentar. O pessoal da travessia encontrara conosco e o 
Roberto foi acompanhar a saída do pessoal junto com o Beroaldo. Eu sai em disparada atrás do 
Beroaldo que estava com a corda e se animou a voltar também.

Lá em cima no patamar pudemos ver que havia um degrau bem acima de nós, subindo nas colunas 
atrás pudemos ver que havia uma continuação bem para o alto. Não perdemos tempo, ficamos 
revezando as tentativas de laçar umas estalagmites e uma laca lá em cima. 0  Dennys finalmente 
conseguiu laçar, ajeitamos a corda e ancoramos uma ponta numa grande pedra, pela outra eu já subia 
animado com as possibilidades de uma descoberta.

Eu resolvi dar uma olhada antes de equipar melhor a subida, o salão começa logo na lateral da galeria 
onde está o patamar, bem inclinado ele sobe muito e se apresenta bem ornamentado.Canudos pretos 
contrastam com outros brancos, e no chão vários repousam quebrados. Logo no início da subida há 
uma outra passagem mais alta que aparentemente passa por cima da galeria do rio, mas que necessita 
de uma segurança maior para ser escalado. No outro lado lá em cima outra galeria de difícil acesso, 
pensamos em laçar uma mite mas seria muito difícil conseguirmos lançar uma corda há mais de 10m de 
altura. A esquerda existe uma páleo galeria bem horizontal que, quase na altura da parte turística, segue 
em direção a galeria do rio, encontrando-a numa cota bem elevada.

Voltando a subida eu coloquei outra corda amarrada a uma pedra para que o Dennys e o Beroaldo 
pudessem subir.

Estimamos em mais de 150m o desenvolvimento desta galeria, e ainda falta explorar as duas subidas 
para as galerias mais altas. Ele apresenta vários espeleotemas se destacando os canudos pretos e os 
muito brancos. O chão é todo forrado deles. Há também algumas pequenas flores de calcita e 
escorrimentos.

É uma grande descoberta, não só pelas dimensões mas também por estar a apenas 15min da entrada 
turística. Em homenagem aos canudos pretos demos o nome de Deditos ao salão, deixamos lá uma 
corda para prosseguir com as explorações e com a topografia. Saímos cansados e já bem tarde, mas 
com sorrisos enormes nos rostos, valeu.

No Procad 2000 nós topografamos o salão Deditos e exploramos uma das paredes laterais,após uma 
escalada de 15m cheguei a um patamar e de lá eu consegui ver um grande salão se desenvolvendo 
sobre a galeria do rio no sentido da parte turística.Como estava sozinho lá em cima e depois de 
topografar o Deditos eu não arrisquei o último lance até o salão, o cansaço falou mais alto, ficou para a 
próxima.
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