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EOXXORXAL
Caro leitor.

Depois da coragem de Steve Spilberg fazer o filme "A Lista de 
Schindler", da ousadia de George Lucas em relançar a trilogia *Guer
ra nas Estrelas" e do perfeccionismo de James Cameron para fazer o 
filme "Titanic" com tantos detalhes, nós do Grupo Pierre Martin de 
Espeleoiogia decidimos então relançar, reeditar e refazer o QUEBPA 
C0PP0, como as obras acima citadas, ele foi feito com a coragem, ou
sadia e perfeccionismo que só os grandes produtores tem. Além dis
so, neste informativo foi utilizada a melhor tecnologia que o Paraguai 
pode oferecer, assim foi como nós realizamos esta grande obra-pri
ma da literatura espeleológica.
E com grande prazer e com muita cara de pau que afirmo que o QUEEPA 
COPPO está de volta, maior, mais bonito e sinceramente muuuuuuito 
melhor.
E dessa maneira nós fechamos este editorial deixando claro que so
mos acima de tudo sinceros, objetivos e muito modestos, pró falar a 
verdade somos os mais modestos do mundo.

Saudações espeleológicas.

A Comissão Editorial.
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Em 1968, Pierre Martin, Guy 
Collet, Luiz Carlos Marinho e 
Vandir de Andrade, exploram pela 
primeira vez e topografam a Gruta 
do Jeremias. Nossos bravos 
exploradores ...

Nesta expedição demos início 
aos trabalhos de exploração das 
galerias iniciais da gruta. Nosso 
objetivo é completar o trabalho 
que foi feito pelo nossos amigos 
há 29 anos.

A expedição aconteceu nos dias 
29,30 e 31 de maio de 1997 e foi 
composta pela Hilda, Marcos 
Silvério e o Roberto pelo GPME e 
o Sr. Joaquim Justino IF/GPME.

A Gruta do Jeremias pode ser 
acessada de duas formas : A 
primeira, é feita de carro; 
seguindo-se do Bairro da Serra em 
direção a Apiaí; ao chegar no 
Bairro Palm ital, entra-se à 
esquerda, na estrada que vai para 
Itaoca. Chegando lá, atravessa-se 
o rio Ribeira de balsa para o estado 
do Paraná, segue-se beirando o 
Ribeira até chegar no acesso a 
antiga casa do Damião. O carro 
fica no lado do Paraná, as pessoas 
atravessam de barco e caminha- 
se por 2 horas e meia até a entrada 
da caverna. A segunda, é mais fácil 
e mais rápida. Pega-se um barco 
em Iporanga e sobe o Rio Ribeira 
durante 1 hora e meia (*), logo no

cruzamento do Rio Pardo, está a 
antiga casa do Damião, daí 
caminha-se mais 2 horas e meia até 
a entrada da caverna

A trilha é fascinante, total
mente coberta por vegetação 
primária e cruza várias vezes o Rio 
Marinho, que desce para o Ribeira.

Montamos nosso acampamento 
próximo a entrada da caverna, 
onde não encontramos nenhum 
terreno plano, ficamos inclinados, 
tudo rolava barranco abaixo, 
inclusive a Hilda. O Marcos nos 
passou sua experiência de bivouac 
no mato, utilizando redes. Essa 
nossa escolha do local do 
acampamento foi devido a 
proxim idade da entrada da 
caverna (20 metros) e do Rio Cotia 
(30 metros).

Já era noite da quinta-feira, 
quando resolvemos esquentar um 
pouco, partimos para a primeira 
investida topográfica. Começamos 
pelo Salão Vandir, nome dado ao 
primeiro salão da caverna. Ao 
entrarmos neste salão, temos duas 
possibilidades; A direita em 
desnível acentuado, temos o 
acesso a uma estreita galeria que 
vira para a esquerda e chega ao 
rio. A segunda possibilidade é a 
esquerda, onde temos uma paleo- 
galeria, que no passado, com 
certeza conduziu o rio que saia da

Margem do Rio Ribeira
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Acapamento Interno

gruta pela entrada da caverna. 
Encontramos aí um pequeno animal 
morto, ainda em decomposição. 
Passamos o mais rápido possível. 
Como a primeira galeria, esta 
também tende para a esquerda, 
juntando-se com a primeira, nas 
proximidades do salão do 
desmoronamento. Nesta altura 
pode-se ouvir o rio que tenta sair 
da caverna por pequenos condutos. 
Paramos ai, a primeira parte da 
topografia.

No outro dia reiniciamos os 
trabalhos; dai em diante, é só rio 
até o joelho. Chegamos no primeiro 
sifão, que na realidade não precisa 
ser mergulhado. Existe um acesso, 
sobre um poço de águas profundas, 
que pode ser contornado pela 
esquerda. Daí em diante começa o 
teto baixo, que é terrível nessa 
caverna. Mais a frente encontra- 
se um outro sifão, que também não 
precisa ser mergulhado, basta 
af undar todo o corpo na água e só 
a cabeça fica prá fora. Neste 
ponto encerramos a topografia 
interna da gruta, pois já não havia 
mais tempo. Seguimos em frente 
para reconhecimento do Salão 
DUCA. Mais teto baixo e 
finalmente o Sifão £uy. Nesta 
época de pouca chuva, conseguimos 
passá-lo, apenas prendendo a 
respiração por alguns segundos. 
Daí em diante o frio pega; Tetos 
mais baixos ainda e logo vê-se a 
subida para o DUCA. Com uma 
corda ou fita ( 3 metros ) laça-se

uma pequena estalagmite que serve 
de base de apoio, onde um ou dois 
laços podem ser feitos para fixar 
o pé durante a subida.

No DUCA, todo cuidado é 
pouco, como no TAQUEUPA, 
sugerimos aos visitantes que 
deixem as lanternas de carbureto 
antes de entrar no salão e usem 
somente elétricas, os espeleo- 
temas brancos agradecem.

Nesta expedição encontra-mos 
algumas formações brancas, sujas 
de argila, isso significa que nossos 
amigos espeleólogos não estão 
tomando cuidado, ai vai um alerta, 
da próxima vez mais cuidado!

Saímos da caverna com muito 
frio, mas lá fora estava mais. 
Tratamos de dormir em nossas 
redes, que no segundo dia já 
pareciam nossas camas.

No outro dia topografamos da 
entrada da caverna até a 
ressurgência do rio.

Voltamos pela trilha do rio 
Cotia até as margens do Ribeira, 
onde na hora marcada o barco nos 
levou de volta à Iporanga. 0

(* ) -  O  Rio Ribeira neste trecho, tem algumas 
corredeiras e pedras submersas, que o barqueiro 
precisa conhecer, muito perigoso navegar por lá 
sem conhecer
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FOCO
COMO FAZER

Por Marcos Otávio Siiverio -  
GPME

De importância muito discutida 
no montanhismo por causa de suas 
características e perigos que 
representa, o fogo, se for feito e 
utilizado de maneira correta pode 
nos trazer grandes benefícios.

Superficialmente podemos 
dizer que o fogo nos aquece, 
fornece iluminação, nos permite 
preparar o alimento, espanta os 
mosquitos e levanta o nosso moral. 
Af inal nada melhor do que sentar- 
se ao lado de uma fogueira a noite, 
saborear uma refeição e contar os 
"causos" do dia.

Bem, você deve estar 
perguntando: Como Fazer uma 
fogueira? Pois não é simples como 
empilhar um monte de madeira 
utilizar uma das mil técnicas para 
acender "churrasqueira" e pronto!

Primeiro, precisamos de um 
local apropriado, a uma 
distância segura de barracas 
e redes, e tomando o cuidado 
para evitar um incêndio. 
Segundo, da lenha, que deve 
ser constituída de madeira 
morta, de preferência seca e 
que não esteja podre.

Madeira verde não serve 
para fogueira, portanto não 
adianta sair derrubando 
árvores, que além do mais é 
uma grande id iotice. 
Madeira molhada também 
serve, não tenha 
dúvidas ao tirar um 
galho do fundo do rio.
Ela deve Ter várias 
grossuras, de
pequenos gravetos a 
grandes toras.

Simples?! Mas 
digamos que vocêestejano 
meio do mato, uma chuva que já

dura uma semana se encarregou de 
deixar toda a madeira devida
mente encharcada, e agora?

O que é que 997o dos 
espeleólogos carregam consigo? 
Alguém pensou em carbureto? Aí 
está a mágica, fazer fogo com 
água.

Você vai precisar organizar sua 
fogueira antes de começar a 
assoprar a brasa do último fósforo, 
é questão de jeito.

Separe toda a lenha da mais 
fina a mais grossa. Com um facão 
rache toda a lenha mais grossa, sua 
casca está molhada mas seu miolo 
está seco.

Prepare um pequeno espaço 
para a fogueira, não é preciso 
pedras, faça um pequeno buraco 
no chão e ai coloque um recipiente 
raso que não queime, metade 
daquela lata de molho de tomate 
é perfeita, ou então forre o buraco 
com papel a lu m ín io .

Corte um pedaço de uns 30cm de 
bambu em meia-cana ou faça uma 
canaleta com o papel alumínio. 
Coloque-a de forma que uma 
aponta fique sobre o buraco e a 
outra fora da fogueira.

Coloque uma pedrinha de 
carbureto dentro do buraco (já 
está entendendo!) e comece a 
colocar a lenha mais f ina por cima, 
deixe uns pedaços da lenha 
rachada sobre as mais finas. Vá 
jogando água aos poucos na 
canaleta para ir molhando devagar 
o carbureto, de modo que sobre 
alguma coisa para você usar na 
caverna... e ... acenda.

Separe um pedaço de bambu 
fino cortado antes dos nós, faça 
um furo grande em uma ponta e 
um bem pequeno na outra, assopre 
pelo lado grande dirigindo o jato 
de ar sobre as brasas, assim você 
vai aumentar bastante a 
temperatura e colocará fogo na 
lenha mais grossa. Daí em diante é 
só tomar conta dela, não gaste 
toda a lenha e não deixe-a apagar. 
Para secar o resto da lenha 
coloque-a sobre a fogueira e não 
ao seu lado, para não abafá-la.

Cuidados
Acendo, apenas uma pequena 

fogueira, use o bom senso e evite 
incêndios. Não queime seu lixo, 
traga-o de volta, certifique-se 
de que a fogueira está apagada, 
jogue água sobre ela e enterre 
seus restos. Faça uma 

fogueira num local onde já 
foi feita outra antes, 

se for o caso. E 
não se esqueça 
de pegar o resto 
da latinha ou 
papel alum ínio 
que você colocou 

no buraco.
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de chuva, numa caminhada de 4 
horas ate Pérolas e não nos 
deixaram passar da boca. Mais
4 horas de caminhada e, já de 
noite, tivemos quer ir a contra 
gosto para Tobias (a essa altura 
queríamos ir para o carro!).

Vocês não precisam descer 
a escadinha !", diz o Chiquinho.

Parecia piada, era a única 
razão pela qual tínhamos 
iniciado a viagem, fora o fato 
de estar um frio desgraçado na 
Tobias, e o único lugar 
resguardado do vento estava a 
mais de 10 metros abaixo, 
descendo o abismo pela 
escadinha. Lá fomos nós! 
Chegamos no rancho do Roberto 
às 23 horas.

PROTESTOS!!!!
Com este treinamento, 

acabaram tirando o gostinho de 
acharmos a temível Casa de 
Pedra difícil.

E agora um recado:
VOCÊS FALHARAM !!!

TENTEM OUTRA VEZ ///

Clio, Cláudia e Edna. S

Gruta 4a Divisão- Granito 
Foto: Roberto Rodrigues

Num Domingo ensolarado, 
fomos ver um filme sobre a 
caverna Jeremias, convidadas 
pelo Waldner, que marcou às 13 
noras. Fomos pontuais para não 
interromper o filme. Às 16 
horas o pessoal começou a che
gar. Só então ficamos sabendo 
que se tratava de uma reunião 
mensal de um grupo de espeleó- 
logos. Tivemos que esperar a 
reunião acabar, para finalmente 
assistirmos ao filme. Saímos às 
21 horas sem termos almoçado. 
Foi nosso primeiro contato com

o vírus espe- 
leológico.

Sem saber o 
porque, acabamos 

indo ao Congresso 
em Ouro Preto, 

compramos todo o 
equipamento, fizemos 

o treinamento de 
técnicas verticais com 

Chiquinho e de topo
grafia com o Roberto. 
Ambos foram muito 

atenciosos, pacientes e 
cuidadosos conosco.

OBRIGADA!
Participam os de uma 

viagem para topografar uma 
caverna, que foi deliciosa! 
Quando nos demos conta, já 
estávamos contaminadas pelo 
vírus.

Assim que o GPME percebeu 
nossa empolgação, incumbiu o 
Chiquinho de nos fazer mudar 
de idéia.

Ele, com o Hudson de 
cúm plice, nos levou à uma 
jornada "dose dupla". Após 6 
horas de estrada e uma noite 
em claro, nos levaram, de baixo
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Pela segunda vez atravessamos 
Rio R ibeira para mais uma 
expedição à Gruta do Jeremias. 
Antes de iniciarmos a viagem o 
nosso barqueiro fez um comentário 
que nos deixou preocupados, “ O 
rio está baixo demais". Tínhamos 
dois problemas, além da rio baixo, 
estávamos em 5 passageiros e o 
barqueiro nem sabia disso.

Paramos na Praia Grande para 
conversarmos com nosso barqueiro 
da primeira viagem. Já era hora do 
almoço e a criançada comia gostoso 
na carteira da escola, foi uma 
correria quando nos viram.

Prosseguimos viagem até uma 
barranca alta, antes da foz do Rio 
Cotia de Cima, marcamos a volta

Eara domingo de manhã às 10:00 
oras, mais ou menos.

Chegando à caverna, aliviamos 
um pouco a mochila cargueira e 
entramos na caverna ate o salão 
que havíamos descoberto na 
viagem anterior e que foi eleito 
como o local menos úmido e mais 
plano que existe na caverna, levan
tamos acampamento.

O espaço é muito pequeno para
5 pessoas, assim mesmo demos um 
jeito de dividirmos em dois, 
cozinha e quarto.

Apás o jantar, resolvemos fazer 
uma investida para exploração das 
galerias superiores, antes o 
Marcos saiu até a ressurgência da 
caverna e observou que garoava um 
pouco.

Fizemos uma reunião antes de 
começarmos a exploração, pois 
havia risco de enchente. Por 4 
votos à favor e uma abstenção. 
Seguimos em frente com o nível do 
rio aumentado em 10 cm.

Nesta primeira atividade, O 
Roberto foi substituindo antigas 
bases, por bases reflexivas de 
plástico. Também dois acessos 
superiores foram explorados, 
porém somente para uma delas 
ainda resta esperança de 
continuação.

Na volta ao acampamento, 
observamos que a água estava 
limpa e o rio havia voltado ao seu 
nível normal.

Durante uma sopa quente, 
conversamos sobre o futuro de 
nossa expedição se as chuvas 
continuassem.

Ao amanhecer do sábado, o 
Paulo e Hilda saíram da caverna e 
observaram que não estava 
chovendo, porém não havia sol.

Arrumamos as mochilas de 
ataque e entramos com o objetivo 
de topografarmos da base 50 ( 
última da expedição anterior) até 
o DUCA.

A Hilda fez a filmagem dos 
trabalhos topográficos e o Paulo 
inaugurou uma nova função na 
topografia: xerpa.

Para este trabalho topográ
fico, utilizamos papel poliester, na 
caderneta de anotação e no croqui.

Entrada principal
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Após 8 horas de topografia, 
quase sempre dentro da água, 
chegamos à subida para o DUCA, 
f ixamos ai a base 70, última desta 
expedição.

Deixamos nossas mochilas, 
desligamos nossas carbureteiras, 
pegamos as elétricas e fomos 
visitar as galerias do DUCA, pois 
ninguém é de ferro.

O salão DUCA foi descoberto 
durante uma expedição do CEU - 
Centro Excursionista Universitário 
- USP, conforme relato de nosso 
amigo Clayton Ferreira Lino.

Para chegar ao DUCA não são 
necessários equipamentos de 
vertical, porém é importante fazer 
algum tipo de segurança com corda 
Alguns blocos estão instáveis e 
exigem muito cuidado.

Nós do (SPME já adotamos 
algumas regras de visitação ao 
DUCA e pedimos aos visitantes que 
observem e as usem tambem. 
Nenhuma novidade, são os mesmos 
do TAQUEUPA.

- Após a primeira subida, ao 
sair da galeria do rio, deixe 
as lanternas de carbureto.
- Evitem muitas pessoas numa 
mesma galeria.
- Não toque nos espeleote- 
mas.

Não traga nenhum 
espeleotema, nem mesmo os 
caídos.
- Traga todo o seu lixo, 
inclusive o orgânico.
- Não escreva e nem faça 
setas indicativas.
- Leve vários filmes, a fama 
é verdadeira.

Na volta ao acampamento. Um 
pouco antes do sifão, o Maurício 
resolveu subir numa parede, que 
poderia ter continuação. Assim foi 
a descoberta da rede “MER", cujo 
nome também está abreviado.

Este conjunto de salões e 
galerias são pequenos, porém é uma 
descoberta de grande importância. 
Esta rede ainda não está 
topograf ada, mas deve ter mais ou 
menos 100 metros. Tivemos 
certeza de nunca ter entrado 
alguém por a li, tudo estava 
intocado.

Uma pequena escalada de 4 
metros, um conduto estreito de 10 
metros, um salão de 20 metros que 
se liga a outro de 10 metros, 
terminando num pequeno sifão e 
uma escalada de Í5 metros, que o

Marcos conquistou com a 
segurança feita pelo Maurício. Ai 
corre um pequeno rio, não 
conhecido anteriormente, trata-se 
de um afluente subterrâneo do 
Cotia. Ele aparece neste sifão 
impenetrável e se liga ao rio Cotia 
imperceptívelmente pela lateral da 
galeria do rio, sob teto baixo e 
poço fundo.

Chegando ao acampamento, 
observamos que o rio tinha voltado 
ao nível normal e estava límpido.

Tomamos banho e preparamos 
comida quente para passar o frio 
que era grande.

Ao amanhecer o domingo, após 
o demorado café da manhã 
acompanhado de todo tipo de 
observação sobre nossa expedição, 
arrumamos nossas mochilas e 
saímos da caverna.

O Roberto deixou no salão 
Vandir uma pequena placa 
'Removível' que informa sobre

nossos trabalhos na caverna e 
solicita a NAO retirada de nossas 
bases topográficas, já que a topo 
ainda nao está completa. Com o 
compromisso de nós mesmos as 
retirarmos, ao término de nossos 
trabalhos de campo.

Lá fora o sol dava sinais que 
vinha forte, sinal de volta tranqüila 
pelas corredeiras do Rio Ribeira. 
Na trilha falávamos sobre tudo, 
principalmente de quando volta
ríamos.

Na hora marcada o barqueiro 
estava lá. A volta foi tranqüila. 
Voltamos ao bairro da Serra, 
satisfeitos em termos conseguido 
nossos objetivos, sem nenhum 
incidente. ^

Equipe: Hilda, Marcos, Maurício, 
Paulo e Roberto

Data: 22, 23 e 24 /  08 /  97
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A DESCOBERTA DA 
L A B O f ^ A T T Ó ^ M O  11

Por; Francisco J. S. Lima e Maurício 
A. Marinho

Idéia dc louco, cabeças de 
bagre.

Tudo começou quando dois amigos 
e espeleo-m ergulhadores, Matheus 
S anchez  e Roberto B aracho , nos 
relataram a exploração que vinham 
fazendo após o sifão da Gruta do 
Laboratório (SP-016). Segundo eles, o 
s ifão não apresenta  m uitas 
d if icu ld ad e s . Do outro lado , 
percorreram  dois af lue nte s , com 
remotas possibilidades de continuação
- de um lado, a galeria se estreita 
muito e, de outro, um desmoronamento 
impede o percurso. Mas, uma galeria 
ascendente (passagem do Golfinho), dá 
acesso a um salão com blocos super 
instáveis (Salão do Tobogã), e um 
outro salão, de maiores proporções, se 
anuncia  após grande  ressa lto . Na 
ocasião, enquanto Baracho explorava 
uma possível continuação à esquerda, 
o Matheus tentou subir o ressalto, e 
quase foi atropelado por imenso bloco 
que se deslocou lá para baixo.

Daí, veio a infeliz idéia dos dois:
- Chico e Maurício, porque vocês 

não vem a explorar a caverna com a 
gente?

Infeliz porque a idéia de mergulhar 
em caverna parecia para nós coisa de 
louco.

E após a idéia ferm entar , e 
superarm os o cagaço da novidade, 
iniciamos o período de treinamento 
intensivo em mergulho básico, através 
da escola SCUBASUL (Curitiba - PR), 
pertencente ao Baracho. As aulas 
foram dadas pelo Matheus, um 
instrutor sério, e que fazia questão de 
dizer: "durante as aulas, esqueçam que 
somos amigos!". Na turma do curso, 
estavam mais Ana Cáudia, Ery, Hilda e 
Roberto Rodrigues.

A prova de mergulho não poderia 
ter acontecido em lugar melhor. Entre 
as opções d ispon íve is  (B ah am as , 
Abrolhos ou Fernando de Noronha), o 
M atheus levou-nos à represa  de 
Paraibuna (Vale do Paraíba). A água, 
além de gelada, estava tão turva que a 
v ista só a lcançava  meio metro ou 
menos. Para nós dois, os testes foram 
mais exigentes, mas superamos todos

com muita determinação.

Transporte dos corpos  
(1° mergulho)

A recom endação  do Baracho e 
Matheus foi a seguinte:

- Vocês não podem se mexer, falar, 
chorar, e mijar na água.

E foi ass im  que , lite ra lm ente , 
fomos transportados pelo sifão feito 
tábuas. Todos com o equipamento de 
e spe leo-sub , roupas de neoprene , 
capacete com lanternas à prova d agua, 
etc. Só nós dois que estávamos com 
botas, ao invés de pés-de-pato. Na 
verdade , dois patos, prontos para 
serem  m e rgu lh ad os  na ca ld e ira  
fervente da emoção. O fato de nossa 
vivência em cavernas, e de sermos 
gu iad os  por d o is , entre  os mais 
experientes espeleo-mergulhadores 
b ras ile iros , nos dava o contro le  
psico lóg ico  suf ic iente  para entrar 
nesta barca, ou melhor nesta água.

Daquela vez, o Baracho não pode 
m ergu lhar  conosco . E le  havia 
machucado o braço, após voar de sua 
bicicleta, quando um idiota qualquer 
abriu, de repente, a porta de seu carro. 
M esmo assim , fez questão de nos 
acom panhar e apoiar na ativ idade. 
Baracho e Ery, montaram um bivaque 
próx im o  ao s ifão , e f icaram  de 
prontidão para qualquer emergência.

O sifão tem cerca de 35 metros 
de desenvolvimento, com profundidade 
m éd ia  de três m etros , a lgum as  
passagens estreitas, e um fundo cheio 
de sed im entos  areno -arg ilo sos . 
Durante o m ergulho, a água foi se 
turvando rapidamente.

A loucura de Matheus e a passagem 
SCUBASUL

Do outro lado do sifão, o cabo-guia 
está amarrado numa coluna suspensa, 
que testemunha, provavelmente, um 
antigo leito do rio - a "pata do bino".

Após termos topografado o trecho 
já conhecido , iniciam os a perigosa 
sub ida para o Salão do Tobogã. E 
praticam ente impossível subir sem 

deslocar um bloco 
calcáreo . Daí, é 
necessário seguir, 
um de cada vez, 
com  a m áx im a

aujtela, pois o trecho é muito íngreme. 
A esquerda, encontram os um local 
seguro para ficarmos, e o Matheus 
mostrou-nos onde havia tentado subir. 
F icam os  conte nte s , com o raro 
m om ento de sanidade do Matheus, 
quando soubemos que após o episódio 
do bloco caído (já citado), resolveu 
d es ist ir  da e sca lad a  fata l, 
p oss ib ilitand o  estarm os aqui para 
contar essa história.

Agora tá-no-papo
Subindo junto a lateral esquerda, 

localizamos uma fenda entre blocos, 
em quebra-corpo, que foi batizada 
como passagem SCUBASUL, nome de 
nossa  esco la  de m ergu lho  e 
patrocinadora oficial da e>

A emoção foi imensa. Apto anos e 
anos de tentativas, de várias gerações 
de espeleólogos (leia quadro a seguir), 
nos sent im os grat if icad os  pela 
d e scob erta  : um grande  sa lão , 
bastante ornamentado, com destaque 
às estalagm ites e grande coluna na 
área central (com 11 metros de altura 
!). Naquele momento ecoou no salão o 
grito de Matheus: "Agora tá-no-papo!*.

E para com em orar, fizemos um 
lanche  m erec id o , e enquanto 
devorávamos tudo aquilo que nossas 
m ães não deixavam  a gente comer 
quando pequenos, agrade-cemos ao 
grande Baracho e a equipe de apoio 
p e la  re a liz ação . Depois d isso, 
topografamos o salão, e adentramos, 
rap id am ente  ao sa lão  anexo, cujo 
acesso  se dá, através de descida 
abrupta, com um belo escorrimento (é 
o Salão Duplo Abatimento - um grande 
desmoronamento, formando um salão 
encima de outro salão).

O Caso do Bagre-Cego 2 (1)
Ao entrarm os na água, para os 

preparativos do mergulho da volta, a 
fom e vo ltou  e reso lvem os comer 
cream-crackers com leite condensado 
(um a  m arav ilh a  !) . Após a lgum as 
migalhas terem caído dentro d agua (2), 
fomos, ferozmente, atacados por uma 
g an gu e  de b agres-ce gos , que 
devoraram  rap idam ente  a com ida. 
Depois, vieram alguns bagres normais, 
e foram expulsos pelos bagres-cegos, 
com  safanões e b e nga lad as . Daí,



ficamos encantados, tamanha doçura 
daqueles trog lób ios  que pareciam  
rogar por mais com ida, mas nosso 
receio de com eterm os um crime 
am b ienta l, a liad o  a nossa  fom e, 
impediram-nos de dividir o que ainda 
restava.

Baracho c as 40 bases
Do outro lado do sifão, a equipe de 

apoio estava de prontidão, aguardando 
nosso retorno . O m ergu lho  foi 
tranqüilo. Primeiro saíram Maurício e 
Matheus, e depois, o Matheus voltou 
e trouxe o Chico.

Os três reunidos, fizeram pose 
para as fotos, e então a Ery perguntou’.

- A caverna é grande, como foi a 
topografia ?

- Foram 40 bases de topo, e a
caverna  cont inua  •! - os três
responderam.

E todos repetiram em coro: "40 
bases, 40 bases ! ! ! "

Após a fe sta , o B arachc, 
discretamente, perguntou a Ery.

- Mas o que significa 40 bases?! ?!

A volta do quatrilho  
(2o mergulho)

Mais autonom ia para os novatos 
espeleo-mergulhadores (desta vez com 
pés-de-pato !! !) ,  a equipe ampliada com 
a p art ic ipação  do B aracho , um 
planejam ento mais deta lhado , com 
equipamento fotográfico, e dessa vez, 
sem a necessidade de levar cordas e 
equipamento vertical.

Após o sifão, com inúmeras sessões 
de fotos da caverna, o que nos tomou 
um tempo considerável, iniciamos a 
exploração e topografia do Salão Duplo 
A batim ento . O Ch ico , lo ca lizou  a 
cont inu id ad e  da caverna  - uma 
passagem  b astante  e stre ita  com 
m uitas e sta la c t ite s  e um a fraca 
corrente  de ar . A pós ráp ida  
exploração, chegamos numa galeria 
bastante alargada e ornamentada, e 
que seguia na direção do bairro da 
Serra, ou seja, paralela ao alinhamento 
do trecho conhec ida  da G ruta .do 
Laboratório.

Resolvem os vo ltar  e conc lu ir  a 
poligonal do Duplo Abatimento

São Matheus
Após o lanche , conversávam os, 

quando veio o segu inte  d ilem a: *0 
nosso carbureto era suficiente para 
mais algumas horas, e a equipe de apoio 
estava  ag uard and o  em horário 
d ef in id o , e se a e xp lo ração  
p ro sse gu isse , p od er íam os  causar 
grande preocupação, o que fazer ?\  Foi

quando Matheus teve a brilhante idéia 
de re tornar , e transpor  o s ifão , 
trazendo nova carga de carbureto, 
remarcando o horário de retorno, e 
assim, possibilitando a continuidade da 
exploração. Enquanto isso, pudemos 
descansar.

Após nos reencontrar, foi a vez do 
M atheus dorm ir um pouco , para 
garant ir  a segurança  do retorno . 
Prosseguimos então eufóricos rumo ao 
desconhecido.

Seria repetitivo registrar tamanha 
quan t id ad e  e d ive rs id ad e  de 
espeleotemas no trecho após o Salão 
Duplo Abatimento, onde todo cuidado 
é pouco para não detoná-los.

As Cortinas se Abrem
Após extensa galeria, batizada de 

R itm itos  (dev ido  a in teressante  
depósito de sedimentos finos coberto 
por crosta calcítica), se destacam duas 
cortinas laterais, se abrindo para um 
majestoso salão, o salão do Teatro. 
Após caminharmos em meio a blocos 
imensos, com presença de sedimentos, 
e uma larga estalagmite na passagem, 
av istam os  lá e m b a ix o , o que  nos 
parecia um grande lago escuro. E aí 
veio a seguinte observação: “Será que 
vamos precisar trazer as garrafas de 
mergulho aqui prá dentro ? ! ?\  Mas 
após termos jogado um pequeno bloco, 
descobrim os que se tratava de um 
depósito de argila, que em períodos 
ch uvosos , p ro vave lm e nte  fique 
encharcado. Foi batizado de Lagolama.

O Túnel do Vento
No L a g o la m a , av istam os  um 

conduto freático, elíptico e, em teto- 
baixo, formando um retão (conduto 
249). Enquanto Baracho preparava o

equipamento de fotografia, ficamos 
feito estátuas caninas, e notamos uma 
leve corrente  de ar , e cascas de 
caramujo na lama, para nós, indicativos 
de possível entrada superior.

Então, um falou para o outro:
- Você está pensando o mesmo que 

eu ?
- Sim, mas não vamos contar ao 

Baracho.
A ansiedade era tanta, que não foi 

possível esperar as fotos. Chamamos 
o Baracho, que, na pressa, abandonou 
seu equipamen-to fotográfico no meio 
da lama.

Deslumbrados, e com o máximo de 
cu idado para não dan if icarm os os 
e spe leotem as  do cam inho 
(estalagmites, travertinos e chão-de- 
estrelas cristalinos), pros-seguimos 
até um d e sm oronam e nto , onde o 
Baracho nos intimou a dizer porque 
estávamos olhando para cima.

Foi quando apagamos as luzes e, 
pouco a pouco, a caverna foi invadida 
pelo brilho da lua cheia (eram 0:30 da 
madrugada do dia 16/07/95).

I n f e liz m e n te , apesar  da 
proximidade do bairro da Serra, só foi 
possível estender a mão para o lado de 
fora, e acenar . * Como se a lguém  
pudesse nos localizar ! *

Próximo a entrada, deixamos uma 
bandeira do GPME e um adesivo da 
S cub a su l, para , quem sabe, 
lo c a liz a rm os , fu turam ente , em 
prospecção externa.

O Enrosco da Volta
R etornam os  sat isfe itos  e 

exaustos, e as últimas emoções foram 
ainda mais fortes:

Pr im e iro , o M aurício ficou

X I
(Matheus, Chico e Maurício)



enroscado no cabo-guia, no meio do 
s ifão , num local estre ito , sem 
visibilidade, onde era impossível o 
Matheus ajudar. Mas com muita 
calma e o coração na boca, conseguiu 
se desvencilhar. Depois foi a vez do 
Chico, enquanto respirava, já dentro 
d'agua, apareceu uma pedrinha que, 
provave lm ente  desenroscou  de 
dentro do regulador e parou encima 
da língua, e por pouco e le  não 
engasgou. E foi assim, com a pedra 
na boca e o coração na mão que ele 
atravessou o sifão.

E como sempre a nossa equipe de 
apoio nos esperava, e garantia o 
sucesso da expedição.

A topo do Sifão Principal 
(3o mergulho)

Desta vez, foram só o Baracho e 
M atheus, que realizaram  a 
topografia subaquática do sifão, 
totalizando sete bases, e utilizando 
bússo la , profund ím etro , cabo 
topográfico e caderneta a prova 
d'água, conseguindo assim, unir os 
dois setores da caverna.

Espeleolog (ÔPME - 1995)
• 30/04 a 1/05/1995 - Io 

mergulho: Equipe de exploração/ 
topografia  (M atheus, Chico e 
Maurício); equipe de apoio (Baracho, 
Ery - equipe fixa; Luciana, Hudson, 
A gnaldo dos S antos , Genésio 
Rocrigues, Anderson Monteiro e 
Boris Monteiro - equipe temporária)
- descoberta dos salões Tá-no-papo 
e Duplo Abatimento e continuação 
semi-explorada; topografia trecho 
conhecido até Salão Tá-no-papo 
(Total 40 bases);

•15 a 1 6 / j u l h o /95  - 2° 
mergulho: Equipe de exploração/

topografia (Baracho, Matheus, Chico 
e Maurício); equipe de apoio (Agnaldo 
dos Santos, Paulo Monteiro e 
Aparecido de Lima) - descoberta da 
galeria dos Ri+mitos, Salão do Teatro, 
conduto  2 49 , e entrad a  superior 
(ob stru íd a ); docum entação
fotográfica (terrestre e subaquática); 
topografia do Salão Duplo Abatimento 
(Total 11 bases);

set/95 - 3o mergulho: Equipe de 
topografia (Baracho e M atheus) - 
topografia subaquática do sifão, cerca 
de 35 m etros de visadas (Total 7 
bases).

Agradecimentos ■ As equipes de 
apoio, que contaram com a participação 
de integrantes do 6PM E e de 
moradores do Bairro da Serra, foram

fundamentais para garantir a 
segurança das equipes avançadas, além 
do auxílio no transporte dos 
equipamentos utilizados. Um 
agradecimento especial à escola 
SCUBASUL e seus instrutores, que 
além de treinar a equipe forneceu os 
equipamentos necessários para o 
mergulho.

(!) Se você não lembra do caso rf 1, 
azar o seu !

(2) Algumas migalhas mesmo viu 
Léo!

Continua no próximo Quebra Corpo... 
Francisco J . S. Lima 
Maurício A. Marinho 
GPME-1995

HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO DA ôRUTA  
RESSURGENCIA DAS AREIAS (OU LABORATÓRIO)
"A ôruta  do Laboratório (ou 

R essurgê nc ia  das A re ias), 
cadastrado como SP-016, já era 
conhecida por Ricardo Krone, desde 
o final do século XIX. Na década 
de 60, Michel Le Bret mapeou a 
caverna, e já  indicava sua provável 
conexão com a caverna Areias de 
Baixo (SP-019). A comprovação veio 
depois através da coloração feita 
pelo grupo Opiliões (Pierre Martin, 
ôegê , Roberto Avari, Menezes e 
outros). Na década de 70, a caverna 
foi utilizada para a instalação do 
primeiro laboratório subterrâneo 
do Brasil, sob a coordenação do 
grupo Bagrus (&uy Collet, Nelsinho 
e outros), com estudos básicos de 
espeleoiogia física e observação da 
fauna cave rn íco la . No entanto , 
carecendo de um a m anutenção

adequada e assessoria científica, o 
Laboratório  subterrâneo foi 
desativado, e até hoje se encontram 
a evidências daquele experimento. 
A primeira tentativa, relatada, de 
mergulho no sifão foi feito pelo CAP 
(texto de Peter Slacec, 1976), Nos 
anos 80 e 90 , a lguns  espe leo- 
m ergu lhad ores , conseguiram  
transpor  o s ifão , porém , não 
prossegu indo  m uito , na parte 
terrestre, com destaque a Sérgio 
Beck, Ricardo Armelim (CEU), e 
Ezio Rub io li (G B PE ). Um novo 
mapeamento da Areias de Baixo 
(SP-019), foi realizado pelo &&EO- 
ÜSP, em 1994."

O  B S : Cerca de 3,5 km de 
distância (em Unha reta) separam 
as cavernas: Laboratório e Areias 
de Baixo.



- GRUTA DAS PÉROLAS - 
NA TRILHA DO BRÁULIO

Por Roberto Rodrigues -  GPME

Partimos do Bairro da Serra 
no domingo pela manhã, às 8:00 do 
dia 09/02/97, com objetivo de 
retomar os trabalhos de 
exploração e topograf ia da Gruta 
das Pérolas ( SP-058) em uma 
única investida, isto é, não 
dormiríamos na caverna, 
voltaríamos para a Serra.

A equipe era constituída 
pelo Chico, Hudson, Roberto e 
Marcos Silvério que fazia a sua 
primeira expedição no GPME.

Pegamos a estrada do 
Lajeado e subimos até a entrada 
da trilha da Laje Branca, onde 30 
metros acima, uma barreira levou 
a estrada, descendo tudo em 
direção à entrada da caverna.

Estacionamos o carro e 
fomos à pé. Mais 200 metros e 
outra barreira levou 50 metros da 
estrada, inviabilizando totalmente 
a estrada.

Chegando no sumidouro do 
Rio dos Mendes, entramos pela 
boca principal da Gruta das Pérolas 
e fomos direto para o salão do 
acampamento para verificar os 
possíveis estragos com as últimas 
chuvas.

No interior da gruta as 
enchentes foram violentas, tudo 
alagou; observamos que a água 
subiu mais de 2 metros, porém 
nenhum desmoronamento foi 
constatado

Passamos pelo Salão das 
Pirâmides; Estreito dos Perdidos; 
Lago do Tombo, fomos pela Quinta 
Avenida; subimos a Rede Roncada; 
passamos pelo fóssil; avistamos no 
alto a bocado Bráulio; fomos para 
a Passagem do Grito e paramos no 
Salão da Esperança.

Nosso objetivo era verificar 
desmoronamentos recentes, dos 
quais fomos informados pelo nosso 
amigo Sr. DIDI. Como nada

constatamos, resolvemos partir 
para nosso segundo objetivo.

Voltamos e saímos da caverna 
pela boca do Bráulio; este nome foi 
dado devido a uma formação 
estalagmítea realmente muito 
parecida ( confira a foto ).

Nossa meta seria achar uma 
trilha muito antiga que foi feita 
há mais de 7 anos, quando da 
descoberta desta nova entrada da 
Gruta das Pérolas. Adivinhem só.

Esta trilha seria muito 
importante para futuras 
expedições, já que economizaria 
muito tempo, pois ela começa na 
antiga casa do NHÔNHÔ e 
termina na entrada do Bráulio.

O sol ainda 
brilhava, determinamos 
nosso rumo e fomos 
abrindo trilha morro 
abaixo. Encontramos 
algumas fitas “ verde “ 
no meio da mata, elas 
iam na direção que 
marcamos; derrepente 
não tinha mais.

perdidos; seria uma injustiça 
depois de tanto esforço. Caímos na 
real e resolvemos voltar.

A mata desta região é primária; 
árvores muito altas e com uma 
grande copa, quase não dá para ver 
o sol e muito menos alguma lomba 
de morro, assim fica difícil, só 
mesmo com palmiteiros. Voltamos 
pela trilha que abrimos e fizemos 
o mesmo caminho de volta por 
dentro da caverna. Combinamos de 
voltar em outra oportunidade, 
desta vez com um mateiro.

Voltamos para o Bairro da 
Serra, onde chegamos às 2:00 da 
manhã da segunda-feira, 
totalizando 18 horas de atividade.

A noite chegava 
junto com os 
pernilongos famintos; 
nunca fomos tão 
picados; tivemos que 
cobrir toda a cabeça, 
deixando de fora 
apenas os olhos.

Somente quando 
escureceu, percebemos 
que estávamos

Formação próxima a boca do Bráulio

Na saída da boca do Bráulio, 
encontramos o fação do SCALA, 
que tanto o Sr. DIDI nos reco
mendou em traze-lo 
(acho que não dá mais 
para usa-lo ).

A mata estava 
fechada, não existia 
mais trilha; mas isso 
não era problema pois 
tínhamos uma bússola, 
adivinhem só.

Para o Marcos que fazia o 
batismo no GPME, acabou 
sentando no Bráulio. E2
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THE 
EXTRACTOR 

VACUUM 
PUMP

ROBERTO RODRIGUES

GPME - Grupo Pierre Martin de 
Espeleoiogia

Versão traduzida do manual de 
orientação do Extractor

Composição
Este aparelho é composto 

por uma pequena caixa 
plástica de 12 cm de 
comprimento por 4 cm 
de altura e 8 de 
largura. Nesta caixa 
vem um kit para 
extrair veneno 
injetado por animais 
peçonhentos. O kit é 
composto por um aparelho 
descartável para barbear, algumas 
bandagens, anti-séptico, uma 
bomba de vácuo e 4 ventosas de 
diversos tamanhos e formas.

Funcionamento
O funcionamento do extrator 

é bem simples. Baseia-se no vácuo 
produzido por uma ventosa, isto é, 
ao pressionar o embolo da bomba, 
o ar que está entre a picada e as 
paredes da ventosa, é sugado para 
dentro da bomba. Isso vai criar 
uma grande pressão, fazendo com 
que parte do veneno saia pelo 
mesmo orifício onde foi injetado, 
criado pelas presas ou ferrão do 
animal ou inseto que picou a vítima.

Indicação
O folheto que acompanha o kit, 

informa da eficiência do Extrator

para todo tipo de inseto ou animal 
que ao picar, injeta veneno em sua
vítima.

f
E indicado a utilização do 

Extrator, para picadas de vespa, 
abelha, escorpião, formiga, 
mosquito, aranha e até mesmo 
cobras.

Para qualquer um dos casos, 
principalmente, aranha, escorpião 

e cobra, a quantidade de 
veneno que vai ser 
extraído pelo Extrator, 
não é a total que foi 
injetada, assim a vítima 
não pode deixar de ser 
tratada por um médico. 

O fabricante deixa 
claro, sobre as limitações do 
Extrator. Dependendo da quantia 
de veneno que foi injetado na 
vítima e o tempo entre a picada e 
a manipulação do Extrator. A 
vítima pode não ser beneficiada 
pelo Extrator.

r

Utilização K i
Antes de iniciar 

a utilização 
E x t r a t o  
estabilize e 
acalme a 
vítima.

Localize e 
libere o local da 
picada.

Cuidadosa-mente, remova os 
pelos na região da picada, 
utilizando o aparelho de barbear.

Lave a região da picada, com

água e sabão neutro, para remover 
o suor.

Verifique o tipo e tamanho da 
picada, localizar todos os orifícios 
por onde foi injetado o veneno.

Escolha uma das ventosas do 
kit, a ideal é aquela que vai 
sobrepor todos os orifícios da 
picada.

Plug a bomba na ventosa 
escolhida e puxe o embolo para 
fora.

Posicione a ventosa sobre a 
picada e acione o embolo para 
dentro.

Espere 1 minuto para que o
vácuo extraia o veneno.

Remova o Extrator e 
verifique se a picada ficou 

úmida ( veneno ).
Limpe a umidade 

(veneno) com água e 
sabão, e repita a operação 

algumas vezes.
Ao final, limpe o local da picada 

com um anti-séptico e cubra com 
bandagens.

Leve a vítima até um médico.



Cuidados
O Extrator não tem ef iciência, 

se utilizado após 30 minutos da 
picada.

O ideal é utilizá-lo até os 15 
minutos após a picada.

Não abrir em hipótese alguma, 
o orifício ( picada ) feito pelo 
inseto ou animal peçonhento.

Recomenda-se a não 
reutilização das ventosas, após a 
sua primeira utilização, se optar 
pela reutilização, lavar bem com 
água e sabão, deixar secar na 
sombra. Não lave a bomba, 
pois perderá sua eficiência.

Não utilize o Extrator 
em áreas sensíveis da 
pele e nunca sobre 
órgãos genitais.

Mantenha a vítima 
sentada e calma, para não 
haver muita circulação do 
sangue.

A utilização do Extrator é 
recomendada nos primeiros 
minutos após a picada, quando o 
veneno ainda não entrou na 
corrente sangüínea, até o início do 
transporte da vítima.

Não exponha o kit, ao calor 
intenso e nem a água.

A utilização do torniquete é 
muito perigosa. Só deve ser 
manipulado em casos extremos e 
por quem conhece a técnica.

Identifique a cobra que picou 
a vítima, pois vai ser útil no

tratamento médico.
Necessariamente leve a vítima 

para atendimento médico.

Aquisição
Este kit pode ser adquirido em 

algumas lojas de esporte e 
aventura, o custo médio é U$ 
22,00. Também pode ser 
importado via correio, com pedido 
via fax ou Internet para a loja da 
REY, o pagamento é via cartão de 

crédito internacional. Nesta 
loja o custo é U$ 12.00, que 
somado aos impostos e 

custos de correio, fica 
quase igual ao preço 
das lojas brasileiras. 

No U.S.A. - Rei - http:/ 
/www.rei.com Fax - 001 

206 891 2523 
No Brasil - Half-Dome - 

http://www.halfdome.com.br 
Telefone - 011 255-4331

Considerações
Tenho à inf ormar que adquiri 

o Extrator a pelo menos 5 anos. 
Durante todo esse tempo, 
felizmente, nunca foi necessário 
a sua utilização em expedições 
do GPME. Mesmo assim, nos o 
levamos em todas as 
expedições, fazendo parte de 
meu Pronto Socorro. Assim 
minhas impressões são baseadas 
somente em testes que fiz, sem 
vítima e sem veneno.

O Extrator é um recurso a mais, 
em grandes e longas expedições, 
onde a equipe espeleológica fica 
acampada a muitas horas de 
distância de cidades ou povoados.

O recurso ideal é levar Soro 
Antiofídico, porém sua utilização, 
somente deve ser feita por 
médicos, qualquer erro em sua 
utilização, pode trazer sérias 
complicações para quem 
administrou o medicamento.

Então resta a nos, espeleólogos, 
um recurso a mais para prolongar 
a resistência da vítima, até que 
possamos transportá-la para 
atendimento médico adequado.

Assim pelo tamanho reduzido, 
leveza, facilidade de utilização e 
principalmente por não causar 
nenhum tipo de mal à vítima, 
podemos e devemos utilizar o 
Extrator.

A utilização do Extrator não 
salva a vítima, porém, prolonga o 
tempo para atendimento, isso pode 
sigriif icar a vida ou a morte. 52
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0  Roberto dava uma forçaSegunda Cachoeira

Jd estávamos mais do que 
loucos para voltar ao Abismo 
da Gurutuva, marcamos um 
final de semana, montamos 
as m ochilas e caímos na 
estrada. Eu, Chico, Claudia, 
Roberto e Edna. A lembrança 
de uma tr ilha  tranqü ila  
estava marcada em nossas 
mentes, mas não foi bem isto 
o que encontramos.

O dia estava muito quente 
e o sol se encarregava de 
fritar  as nossas idéias, 
estávamos carregados de 
equipamentos (topografia, 
equipagem  vertica l e 
filmagem). Não sabemos por 
que não usamos mochilas 
cargue iras , am ontoam os 
tudo em nossas mochilas 
"pau de arara" de ataque, o 
que jud iou  bastante de 
nossas colunas e ombros.

A cada minúsculo rio que 
cruzávam os na trilha 
fazíam os uma parada 
estratég ica  para nos 
refrescar. Para variar pas
samos direto pela entrada da 
tr ilha  do ab ism o, após 
encontrá-la  apertamos o 
passo na subida.

Na boca da caverna nós 
nos equipamos e comemos 
alguma coisa e já entramos 
topografando , o Chico 
fazendo ponta de trena, o 
Roberto nos instrumentos, 
eu nos croquis e anotações e 
a Claudia e a Edna cuidando 
da film agem  e dos equ i
pamentos.

Logo na entrada uma bela 
cachoeira de 7 metros desce 
o abismo, junto com alguns 
raios de sol que conseguem 
passar pela densa mata. O 
efeito visual para quem está 
em baixo vendo alguém  
descer é deslumbrante.



para a Edna e para a Claudia 
na descida e eu e o Chico 
cuidávamos das mochilas.

O barulho da água impedia 
uma comunicação decente; 
entre gritos, mímica, gestos 
e latidos, íamos seguindo na 
topo. Quando chegamos na 
base da segunda cachoeira, 
demos uma parada para 
analisar a descida.

Enquanto o Chico fazia a 
instalação para a descida, 
encontramos um príncipe! 
...quer dizer, um sapo, que 
tentei trazer carinhosamen
te acomodado no bolso do 
meu macacão, mas ele fugiu 
assim que teve chance...

Fizemos uma ancoragem 
com fita numa grande pedra 
próxima à cachoeira e 
colocamos a escadinha. O 
Chico precisou bater um spit 
para descer a segunda 
escadinha enquanto eu dava 
segurança de cima.

Lá em baixo um poço 
profundo ( como o Michel Le 
Bret havia descrito) 
dificultava a finalização da 
decida, já que este poço está 
bem na base da queda da 
cachoeira, assim fica difícil 
saber o que é cachoeira e o

que é poço.
Depois de brigar com o 

fundo do lago para ver quem 
ficava com a escadinha, o 
Chico subiu com a notícia de 
que precisaríamos voltar 
outro dia pois o negócio lá em 
baixo não é mole.

O Roberto havia subido 
com as meninas e 
logo nos juntamos 
a eles.

Esta expedição 
ficou muito preju- 
dicada pelo sol 
intenso que pega
mos na tr ilha , 
quando subimos o 
vale da região do 
Camargo, o can
saço era aparente 
em todos.

A volta foi ainda 
mais cansativa, nos 
perdemos no final 
da trilha mas logo 
abrimos outra pelo 
meio do bananal, 
na nossa cabeça só 
vinha a imagem de 
um banho quente e 
um generoso prato 
de comida.

A Marizete nos 
esperava no

rancho ansiosa por 
novidades, o Gurutuva vai 
ficar para uma próxima vez, 
em que iremos melhor 
equipados, com mochilas 
cargueiras e em época de 
frio! E

07/02/98 - GPME
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Grupo Pierre Martin de Espeleoiogia
exploração e pesquisa de cavidades naturais subterrâneas 

Entidade dedicada ao estudo e preservação de cavernas e áreas superficiaisadjacentes
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