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 “Das cavernas nada se tira, a não ser fotografias. Nada se mata, a não ser o 

tempo. Nada se deixa, a não ser pegadas nos lugares certos. Nada se leva, a não ser 
recordações”. 

 

Lema Internacional da Espeleologia 
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Resumo 

 

Existem milhares de cavernas distribuídas pelo mundo, no Brasil são aproximadamente 

1.200, das quais mais de 600 já topografadas e do conhecimento da União Federativa, e 

sendo patrimônio de sua responsabilidade, fiscaliza e monitora através do IBAMA 

(Instituto Nacional do Meio Ambiente) as nossas cavidades naturais que muitas vezes 

sofrem com a ação do vandalismo. As nossas cavernas são formações que merecem uma 

atenção especial por já existirem ao longo dos séculos, e por isso, apresentam um enorme 

valor histórico que nos fascina e ao mesmo tempo nos intriga devido aos seus mistérios, e 

em conseqüência disso, a Espeleologia, ciência que estuda as cavidades naturais, tenta 

nos esclarecer varia duvidas sobre as cavernas de um modo geral e desvendar alguns 

mistérios sobre estas formações subterrâneas. Aqui no Estado paraibano, também temos o 

privilegio de encontrarmos estas formações em alguns municípios, em especial no 

município de Santa Rita, onde podemos encontrar algumas cavidades de formação 

arenítica em locais pouco conhecido e que por isso ainda tem  sua beleza preservada e 

merecendo uma atenção especial, já que na Zona da Mata paraibana (formação 

Barreiras), é difícil de encontrar estas formações, tal fato, merece um estudo mais amplo 

que esclareça para o leitor algumas dúvidas sobre estas raras formações naturais.O 

objetivo da pesquisa é identificar os principais agentes naturais que contribuíram para a 

formação da Caverna dos Índios, e tentar desenvolver um trabalho de preservação através 

de um desenvolvimento sustentável para o ecoturismo, com a ajuda de pessoas que se 

importam com a preservação do meio ambiente, sendo estudantes, pesquisadores, 

população e repartições públicas Municipal, Estadual e Federal que são os responsáveis 

pelos nossos patrimônios. 
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Abstract 

 

There are thousands of caves distributed around the world, Brazil is approximately 1,200, 

of whom more than 600 have already recorded in photos and knowledge of the Federal 

Union, and being patrimony of their responsibility, monitors and tracks through the 

IBAMA (National Institute of the Environment) our natural cavities which often suffer 

from the action of vandalism. As our caves are formations that deserve special attention 

by now exist over the centuries, and therefore have an enormous historical value to us 

fascinated while the intrigue because of its mysteries, and in a result, the Speleology, 

science that studies the natural cavities, in attempts to clarify varies doubts about the 

caves in general and unveil some mysteries about these formations sub terrain. Here in 

the Paraíba State, we also have the privilege of finding these formations in some 

municipalities, especially in the municipality of Santa Rita, where we can find some 

cavities training arenitic in places unknown and which therefore still has preserved its 

beauty and merit special attention, as in the Zona da Mata paraibana (training Hurdles), it 

is difficult to find these formations, this fact deserves a more extensive research to clarify 

to the reader some questions about these rare natural formations. O goal of the research is 

to identify the major players who contributed to the natural formation of the Cave of 

Indians, and trying to develop a work of preservation through sustainable development 

for ecotourism, with the help of people who matter the preservation of the environment, 

and students, researchers, population and public breakdowns Municipal, State and 

Federal who are responsible by our wealth. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
O MUNICÍPIO DE SANTA RITA E SUA HISTÓRIA. 

 
 
 

Conhecida como a “Rainha dos Canaviais”, devido a sua grande produção de 

cana-de-açúcar, o município de Santa Rita-PB, teve a sua origem vinculada à fundação do 

Engenho Real Tibirí, no ano de 1586 pelos colonizadores da Capitania Real da Parahyba, 

logo após a criação da Filipéia de Nossa Senhora das Neves, tendo como o principal 

fundador do engenho o capitão Mor português Martin Leitão, um grande desbravador das 

terras do litoral nordestino, no local, conhecido hoje como Engenho Tibirí, foram 

construídos um forte, para proteção contra a invasão dos franceses e seus aliados 

indígenas, e uma capela, os dois com o nome de São Sebastião bem próximo do engenho, 

como esclarece o historiador português João Lucio de Azevedo: “Em fevereiro de 1587 

regressou Martin Leitão a Olinda, tendo bem iniciado o forte São Sebastião no Tibirí, 

cujo fim era proteger o Engenho Real e a aldeia de seu fiel aliado Assento de Pássaro”. 

(Épocas de Portugal Econômico, p. 32). 

Foi um marco para a formação do segundo núcleo de povoamento mais antigo da 

Paraíba e o primeiro povoado daquelas terras, que eram bem férteis e que também 

contribuíram para a fixação do engenho e do povoado. 

Um outro fato que também contribuiu para a origem da cidade santarritense foram 

os viajantes que pernoitavam próximo ao Engenho Tibirí, o pouso naquele local era uma 

necessidade, pois, para alcançar a capital da Província conhecida como Filipéia de Nossa 

Senhora das Neves, os comerciantes, exploradores, e até tropas militares, tinham que 

fazer um grande rodeio, contornando um grande alagadiço existente entre o que é hoje o 

município de Santa Rita e o Bairro de Tibirí I, resultando no surgimento de algumas casas 

e em pouco tempo um novo povoado. As primeiras habitações que vieram mais tarde dar 

origem a cidade, foi através da contribuição dos viajantes, que acampavam para descanso 

no percurso de suas viagens que cada vez mais eram constantes. 

A origem do nome de Santa Rita, que mais tarde seria o nome oficial do 

município, tem duas versões, a primeira se deu através de um povoado chamado de 

“cambí”, sendo este nome originado do “Engenho Cumbí”, situado na margem direita do 

rio Paraíba e, devido ao grande sentimento religioso do proprietário do engenho, o 
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povoado, posteriormente, recebia a denominação de Santa Rita sendo aceito por aqueles 

habitantes, a segunda versão que é a mais provável, foi em 1839, quando se criou a 

freguesia de Santa Rita, num povoado de mesmo nome, por ato assinado pelo Presidente 

da Província da Paraíba, acelerando o processo de regionalização nas últimas décadas do 

século XIX, onde mais tarde, através do decreto de número 10, em 09 de Março de 1890, 

foi oficialmente decretado como cidade, recebendo o nome de Santa Rita, devido ao 

consenso da maioria dos habitantes daquele local. 

A história da cidade se confunde com a própria história da colonização das terras 

Tabajaras. Foi em Santa Rita, mais precisamente onde hoje é Forte Velho, distrito do 

município, que os portugueses aportaram em solo paraibano – o Mirante do Atalaia 

erguido no século XVI, servia de ponto estratégico para avistar os possíveis invasores que 

se aproximassem da foz do rio Paraíba, um ponto estratégico que possibilitava uma vasta 

visão do litoral, e que hoje encontra-se firme e forte naquela comunidade como 

testemunho vivo do marco da colonização paraibana. 

Monumentos histórico-culturais como as igrejas construídas em nosso município, 

também não podem ser esquecidos, a exemplo da igreja Matriz e a igreja da Nossa 

Senhora de Conceição, localizadas na Praça Getúlio Vargas, centro da cidade, ambas 

construídas no século XIX, sendo a última construída em estilo barroco, a capela de São 

João, século XVII, construída a margem esquerda do rio Paraíba, berço de André Vidal 

de Negreiros, nascido em 1608, além da capela de São Gonçalo, patrimônio da Usina São 

João, erguida em 1700, estas e outras, guardam arquiteturas de grande riqueza histórica e 

cultural em nosso território santarritense. 

Foi também em Santa Rita, que os portugueses, através dos seus engenhos, 

plantaram a semente da industrialização no Estado, durante o ciclo da cana-de-açúcar: “O 

engenho corresponde à unidade produtiva do sistema açucareiro que compreende a 

atividade agrícola, com a produção de cana-de-açúcar, e a atividade industrial, com a 

transformação da cana-de-açúcar e seus derivados”. (MOREIRA, 1981, p.19). 

O tempo foi passando e Santa Rita se transformou em um grande centro industrial 

de açúcar e álcool, sediando dezenas de engenhos e mais tarde quatro grandes usinas, 

sendo a Usina São João a primeira a ser instalada em nosso Estado e uma das pioneiras 

do país, as outras foram a Usina Santa Rita, esta já desativada, a Usina Santana e 

Japungú. A cultura canavieira está diretamente ligada à economia e desenvolvimento do 

município, por isso, a cidade recebe o título de “Rainha dos Canaviais”, como ressaltado 

anteriormente. 
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Com a modernização da indústria, Santa Rita absorveu novas fábricas dos mais 

variados segmentos, e hoje é o terceiro pólo industrial do Estado com destaque para os 

setores de cerâmica, onde recebeu o título de “Cidade da Cerâmica”, comenda outorgada 

pela Assembléia Legislativa da Paraíba no ano de 2000, o setor coureiro-calçadista e 

confecção. A cidade também é cortada por diversos rios, entre eles o Paraíba, e conta 

ainda, as praias fluviais de Forte Velho, Ribeira e Livramento, fato que abre perspectivas 

para o desenvolvimento do turismo no município, que ainda conta com três indústrias de 

água mineral, devido à qualidade da água encontrada no aqüífero subterrâneo na região 

de tabuleiros da cidade. 

O município é a terceira cidade do Estado em população, em torno de 134 mil 

habitantes, de acordo com os dados do IBGE no censo 2007, é também o terceiro maior 

colégio eleitoral com mais de 60 mil eleitores, o segundo em extensão territorial, com 

727 km² e o maior produtor de abacaxi do Estado. 

Sua localização está na mesorregião da zona da mata paraibana e na microrregião 

de João Pessoa, limita-se ao norte com os municípios de Lucena, Rio Tinto, Mamanguape 

e Capim; ao sul com Alhandra, Pedras de Fogo e Conde; a leste com João Pessoa (11 

km), Bayeux e Cabedelo; e a oeste com os municípios de Sapé e Cruz do Espírito Santo, 

e conta também com duas rodovias federal a BR 230 e 101, uma rodovia Estadual a PB 

004 e uma ferrovia federal que cortam o território. 

A temperatura média anual do município varia em torno dos 27º, com uma 

vegetação nativa que comporta alguns resquícios de mata atlântica, matas de restingas e 

manguezais, além de riquezas naturais como a terra roxa e as argilas, denominada de 

“massapê” pela população, sendo utilizadas no artesanato local, indústrias e olarias de 

cerâmica como matéria-prima e fonte de renda para a cidade. A padroeira do município é 

Santa Rita de Cássia, a festa profana é comemorada em todos os anos no mês de Maio, no 

período de nove dias, de 14 a 22 do mês e completa no dia 09 de março de 2008, 118 

anos de sua emancipação política. 
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PRIMEIRA PARTE 

 
1 – Contextualização Teórico-Conceitual 
 

O trabalho monográfico foi desenvolvido sobre o tema “cavidades naturais”, por 

isso creio ser necessário retornar um pouco ao passado, para entender através da história, 

como surgiram os primeiros contatos de seres humanos com as grutas e cavernas 

distribuídas pelo o planeta. Sua evolução, mistérios e desafios que, através dos tempos, 

mais precisamente na segunda metade do século XIX, tornou-se objeto de estudo da 

espeleologia = “ciência que estuda a natureza, origem e formação das cavernas, bem 

como sua fauna e flora”. (Guerra 2007.p 245.) 

A relação entre o homem e estes ambientes, é quase tão antigo quanto a sua 

própria história, pois, foram nas cavernas onde os primeiros seres humanos encontraram 

abrigos que lhes serviam de proteção tanto para as variações do clima com para animais 

selvagens como afirma Clayton F. Lino: 

 
Em todo o mundo, abrigos e cavernas protegeram o homem das 
intempéries e dos animais. Piso, paredes e teto; entradas, corredores e 
compartimentos; espaço para o fogo, para o descanso e para o trabalho 
– tudo isso, conforme a Arqueologia, já existia na moradia do “homem 
das cavernas. (2001. p17) 

 
A arqueologia, pôde confirmar todos estes fatos e relações entre o homem e as 

cavernas, através de vários pesquisadores ligados a este ramo, entre os quais, posso 

destacar E.A.Martel, conhecido como o “pai da espeleologia” por elaborar os primeiros 

trabalhos relacionados as cavidades naturais e posteriormente por criar através de suas 

teorias um novo objeto de estudo chamado de Espeleologia. Os arqueólogos também 

encontraram em diversas grutas, abismos sobre rochas e cavernas distribuídas pelo 

mundo, ossadas de animais e seres humanos como o caso do mais antigo esqueleto do 

homo sapiens na Europa, com mais de780 mil anos, na caverna Gran Dolina, na Espanha 

e o mais antigo homonídeo (1,9 milhão de anos) na gruta Longgupo, na china.  

No Brasil, as primeiras pesquisas paleontológicas envolvendo as cavidades 

naturais foram realizadas pelo paleontólogo dinamarquês Peter Wilhelm Lund, radicado 

no Brasil, dedicou-se entre 1835 a 1844 aos estudos dos fósseis na região de Lagoa Santa 

no Estado de Minas Gerais, onde descobriu “O homem da Lagoa Santa”, que habitou as 

cavernas da região mineira a milhares de anos atrás, além de reunir uma das maiores 

coleções de fósseis já existentes, cerca de 110 espécies, fato que teve uma enorme 
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repercussão na época. Outro grande pesquisador que deu seqüência aos estudos de Lund 

foi o alemão Ricardo Frone que se destacou por realizar o primeiro levantamento 

sistemático nas cavernas brasileiras entre os anos de 1895 e 1906, na região de 

Itaporanga, no alto Vale da Ribeira, em São Paulo, cadastrando 41 cavernas incluindo 

mapas e fotografias que estimulou o aparecimento de vários outros pesquisadores 

relacionados com a paleontologia e a espeleologia. 

Em 1937 foi fundada a primeira entidade espeleológica no Brasil de caráter 

continental que foi a SEE – Sociedade Excursionista e Espeleologia da Escola de Minas 

de Ouro Preto, em Minas Gerais, que realizou estudos nas cavernas de Lagoa Santa – MG 

e Itaporanga – SP, e após 30 anos de sua fundação criou-se a nível nacional a SBE – 

Sociedade Brasileira de Espeleologia com a perspectiva de incentivar a criação de novas 

entidades ligadas ao estudo e exploração de cavernas para o desenvolvimento da 

espeleologia no Brasil, visando também um trabalho intenso de proteção e atividades de 

caráter técnico-cientifico nestes ambientes que apresentam formações muito frágeis e 

delicadas a ação do homem, existindo também em algumas formações pinturas rupestres, 

onde as quais mostram um pouco da cultura e religiosidade dos povos e tribos que 

dependiam das cavernas e grutas para sobreviverem, logo merecem uma atenção especial. 

Já nas décadas de 1980 e 1990 a espeleologia brasileira experimentou um enorme 

avanço em todos os campos de estudos e atividades, multiplicaram-se os grupos de 

espeleologia nas diversas regiões do Brasil, chegando no ano de 2001 com mais de 90 

entidades. Atualmente, dada a maior divulgação pela mídia através principalmente de 

revistas e pelos meios de comunicação de um modo geral, tem aumentado 

significativamente o turismo espeleológico em nosso país de uma forma mais 

conservacionista como afirma Clayton F. Lino (2001.p 27): 

 
A maior conscientização ecológica da população e das autoridades 
responsáveis pelo manejo turístico de grutas tem permitido, todavia, que 
as interferências no interior ou no entorno dessas cavernas turísticas 
venham se restringindo ao mínimo necessário, estimulando um turismo 
de aventuras, ecológico, o único compatível com a fragilidade e 
importância daqueles ambientes. Ao contrário do que ocorria alguns 
anos atrás, tem-se buscado mostrar as obras da natureza e não as obras 
do homem na natureza. 

 

Aqui no nosso Estado paraibano, podemos destacar apenas dois pequenos grupos 

de exploradores desses ambientes cavernícolas, o primeiro, já extinto, fundado no ano de 

1978 foi o Grupo Espeleológico da Paraíba, dirigido pelo professor de geografia Eduardo 
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Pazera Júnior do Departamento de Geociências da UFPB juntamente com alguns 

professores e alunos do Curso de Geografia. O segundo grupo, ainda ativo, é o Grupo 

Paraibano de Espeleologia, fundado pelo professor de história da UEPB, Juvandi de 

Souza Santos em 2005, onde realiza algumas pesquisas em grutas graníticas no sertão e 

cariri do nosso Estado. Devido ao pequeno número de cavernas existentes e tão pouco 

conhecidas pela população paraibana, a espeleologia não é bem divulgada na Paraíba, por 

isso, resolvi destacar a “Caverna dos Índios” localizada no município de Santa Rita–PB 

como objeto de estudo para minha monografia, buscando expor todos meus 

conhecimentos científicos que adquiri durante os cinco anos que passei no curso 

geografia da UFPB, na intenção de obter a graduação através desta instituição de ensino. 
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2 – Métodos e Técnicas 
 

  Pesquisas técnica sobre a degradação da área e do local da Caverna dos Índios, 

tendo como finalidade, analisar os impactos ambientais que vem contribuindo para a 

destruição da caverna, poluição e assoreamento do Riacho Taquarituba, onde, seu leito 

passa por dentro da cavidade, na intenção de apontar as causas e soluções sendo naturais 

ou antrópicas na iminência de preservar o ambiente contribuindo para a sustentabilidade 

da área. 

 

Metodologia: 

 

 Foram realizadas três visitas na área e dentro da cavidade, a primeira, juntamente 

com colegas que conheciam a área e sabiam a localização da cavidade, foi mais para 

reconhecer e apontar os problemas que mais afetam a caverna e o seu entorno, não 

utilizando de equipamentos técnicos, apenas lanternas, canivetes e uma máquina 

fotográfica digital, pois, o principal objetivo, era de caráter exploratório na parte interna 

da cavidade e dentro do canal, ao longo do riacho, após a cavidade. 

 Na segunda visita, o principal objetivo era fazer algumas medições na caverna, 

como também algumas fotografias da parte interna e externa, na intenção de registrar a 

fauna e flora, impactos e belezas do local. 

 No terceiro momento de estudos sobre a caverna, tive o acompanhamento de uma 

equipe de geógrafos, e foram realizados vários estudos de caráter técnico-científico em 

toda paisagem envolvendo a lagoa (nascente do riacho), os canais tributário de 

escoamento, o canal principal, a mata ciliar, as queimadas e o desmatamento, a 

agricultura, as estradas que cortam o riacho e a caverna, o assoreamento, e a erosão 

interna e externa da cavidade, através da utilização de alguns equipamentos e materiais de 

pesquisa, para um melhor desenvolvimento das atividades como: Máquina fotográfica 

digital, Anemômetro, Termômetro, Trena, Lanternas, Carta topográfica 1:25000, Imagens 

do GoogleEarth, GPS, Bússola, Gravador de voz, Caderno para anotações. 

  As analises foram todas realizadas através da pesquisa de campo, medições de 

vários elementos sobre o objeto de estudo, imagens fotográficas, e principalmente, as 

imagens do GoogleEarth. 
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SEGUNDA PARTE  
 

2-Resultados e discussão dos resultados 

 
2.1-A descoberta e interesse pela Caverna dos Índios 

 
 Tudo começou quando estava fazendo um curso básico de Ecoturismo, oferecido 

pela Secretaria de Esporte e Turismo do município de Santa Rita (SECDETUR), no final 

do curso, teríamos que fazer uma excursão para algum lugar que apresentasse alguma 

beleza natural para finalizarmos o nosso mini-curso. Um dos nossos colegas de sala, Jr. 

Wilson, conhecia uma equipe de escoteiros chamados de “Desbravadores” que 

conheciam uma caverna localizada em João Pessoa, nas imediações do distrito de 

Mumbaba de Pininchos, chamada de Caverna da Onça, então no dia 12/09/04 às 07:30 

horas da manhã, partimos aproximadamente com 15 pessoas da praça Getulio Vargas no 

centro da cidade, em um micro-ônibus com destino ao conj. Tibiri II para nos 

encontrarmos com os escoteiros e de lá, seguirmos em direção a Caverna da Onça. 

 Chegando à Mumbaba, após a Água Mineral Itacoatiara, estacionamos o veículo 

as margens do Rio Mumbaba e seguimos a pé, até a cavidade, tudo para mim era 

novidade, nunca tinha visitado aquela área e principalmente uma caverna, caminhamos 

por volta de uns 20 minutos até chegarmos a entrada da caverna, estava ansioso para 

adentrar e descobrir a sensação de estar dentro de uma caverna, praticar rappel e escalada, 

tudo para mim era novidade e desafio. 

 Neste ano já estava cursando o terceiro período do curso de geografia na UFPB, e 

a cavidade, automaticamente, me despertou o interesse, então, fui procurando conhecer 

mais um pouco sobre as cavidades naturais que existiam naquela área, entrando em 

contato com colegas do bairro de Tibiri II, fiquei sabendo que existiam várias outras 

cavernas naquela área, nas imediações do Rio Mumbaba, então realizei várias visitações 

com os colegas do bairro que foram me apresentando uma por uma, no total conheci 

quatro cavidades, a Caverna da Onça, a Caverna de Marés, a Caverna dos Índios, e uma 

outra sem denominação, a que mais me despertou o interesse foi a Caverna dos Índios, 

por nela passar um riacho e no seu final ter uma cachoeira, foi então que decidi trabalhar 

nela, a minha pesquisa de conclusão de curso, tentando buscar as medidas corretas de 

preservação, manejo, divulgação e turismo de forma sustentável através do potencial raro 

que a área e a cavidade oferece para os estudantes, professores e pesquisadores dos mais 

diversos ramos ligados ao meio ambiente. 
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 2.2- 1º Relatório: Riacho Taquarituba e as Lagoas como nascentes. 
 
 
 O Riacho Taquarituba é um tributário do Rio Camaço, sendo que esse é um 

importante afluente do sistema fluvial que compreende as duas grandes barragens que 

armazenam as águas para o abastecimento da Capital paraibana e as cidades do entorno. 

Este tributário, o Rio Camaço não contribui para os açudes, pois ele deságua 

imediatamente a jusante das barragens, no entanto, nos trechos em que o Riacho percorre 

imediatamente por trás do Aterro Sanitário ele, o riacho está profundamente 

comprometido por diversos tipos de intervenção sócio-econômica. 

Os vales dos rios nessa estrutura do relevo referente aos baixos Planaltos 

Costeiros são encaixados, cuja superfície se apresenta de forma tabular, o que permite 

que os vales fiquem com as vertentes bem íngremes. Essas vertentes não são tão 

dissecadas pela ação erosiva dos fatores climáticos por conta da presença de formações 

vegetais bem florestadas, ou seja, a mata ciliar contribui com a presença de árvores bem 

altas (Fig. 1). 

 Como o Riacho Taquarituba inicia seu curso nas superfícies mais planas do 

Planalto, ele vai buscando seus níveis de menor energia de forma retilínea até ter o início 

da cavidade, “piping”. No entanto é interessante comentar que essa superfície planáltica 

cuja declividade se apresenta como uma planura existe nessa superfície áreas que 

aparentam pequenas depressões que acumulam água nos períodos de maior pluviosidade 

(Fig. 2 e anexo 1) 

 

  

Figura 1 – Imagem que denota a forte presença 
de vegetação arbórea nas encostas imediatas da 
cavidade. Foto: Maria Barros. 

Figura 2 - Área que fica alagada nos 
períodos de chuvas formando uma lagoa. 
Foto: Paulo Rosa. 
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As lagoas se tornam invisíveis no local. 

 
 Caminhando em direção à cabeceira do Riacho, os indivíduos vegetais que mais 

estão presentes à paisagem são as plantações de abacaxi (Fig.3), denotando forte presença 

da intervenção de caráter sócio-econômico. 

 Ao chegar na área em que o riacho perde seu canal, não se tem nitidez da presença 

das superfícies que abrigam as lagoas, pois apenas se apresenta uma campina. 

 
 

Figura 3 – O abacaxi é presença marcante. 
Foto: Maria Barros 

Figura 4 - Estrada impedindo o curso do 
Riacho Taquarituba. Foto: Maria Barros 

 
  

 No entanto antes de chagar a essa área se observa uma situação bem nítida: o 

curso do riacho se encontra interrompido por estradas vicinais. (Fig. 4 e anexo 2). 

    Como o riacho foi interrompido pela estrada pode-se observar e registrar parte do 

riacho ainda com água acumulada. 

 
 

 2.3- 2º Relatório de visita técnica à Caverna dos Índios em 16/02/2008. 

  

 Iniciamos primeiramente a nossa pesquisa, na área externa que compreende a 

Caverna dos Índios, onde, no qual tivemos a oportunidade de realizar uma analise de 

cunho elementar do seu entorno. Pôde-se, verificar as agressões que sofre o local com a 

intensa produção agrícola do abacaxi, que vem contribuindo de forma direta para a 

degradação do Riacho Taquarituba e da cavidade. 
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 Foi constatado, que na margem direita do riacho, houve uma grande devastação da 

mata nativa naquela área, através das máquinas agrícolas e das queimadas visando o 

aproveitamento do solo para o provável plantio do abacaxi, já que tem o cultivo bem 

próximo do local pesquisado. (figura. 5 e  anexo 3) 

 Também foi observado, na mesma margem direita do Riacho Taquarituba, um 

canal tributário de escoamento transversal ao canal principal do riacho (figura. 6), que na 

sua formação anterior se deu através do processo natural de escoamento das águas de 

uma lagoa, nascente do riacho e que fica à 530 (quinhentos e trinta) metros da entrada 

principal da caverna, onde nos períodos de chuvas sempre alaga, mas que atualmente, foi 

alterado através da ação antrópica, de forma que foi escavado e alargado cerca de 1,5 

metros, para que o terreno não fique alagado nos períodos de intensa precipitações e 

escoando as águas mais rapidamente, causando assim o assoreamento do riacho, fato 

constatado nitidamente pela equipe. 

 

 
 

Figura 5 – O desmatamento e queimadas para 
o aproveitamento da monocultura.  
Foto: Erivelto Vicente. 

Figura 6 - Canal tributário escavado.  
Foto: Maria Barros 
 

 

 Já na margem esquerda do riacho, é visível a vastidão do cultivo do abacaxi para 

exportação e comercio local, tendo como limite aproximadamente 3 metros de distancia 

da margem do canal principal que abriga o riacho, onde tem suas águas ameaçadas pelo 

uso desapropriado e discriminado dos fertilizantes e agrotóxicos. 

 A mata ciliar do riacho quase não existe, foi completamente devastada, restando 

apenas só um pequeno estreito de mata que limita-se com as bordas do canal até a entrada 

da caverna, e que continua após a saída principal da cavidade, fator que compromete todo 

o seu leito para possíveis assoreamentos e consequentemente desabamentos de 
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árvores.(anexo.4) 

 Outro preocupante fator que vem comprometendo principalmente a Caverna dos 

Índios, e a passagem de uma estrada por sobre o duto (Piping), veículos motorizados ou 

não, utilizam a cavidade como ponte de concreto, “concreto este o fragipan”, e que tem 

como principal ligação os municípios de Santa Rita e João Pessoa, que utilizam a estrada 

para escoarem suas produções de cana-de-açúcar e abacaxi, confirmado e registrado por 

todos da equipe ao flagrarmos um trator puxando uma carroça carregada de mudas de 

abacaxi utilizando a “ponte” para atravessar o Riacho Taquarituba. (figura 7) 

 

  

Figura 7 - Caminhão passando sobre a 
cavidade. Foto: Remyson Duarte. 

Figura 8 - Erosão sobre o teto da cavidade. 
Foto: Allison Cavalcanti. 

 

 Fizemos uma analise da parte externa que fica sobre a caverna e logo percebemos 

alguns locais com indícios de desabamento, principalmente na estrada que corta a 

cavidade, o que nos dá o sinal, que a caverna já está num processo avançado de erosão, 

devido ao solo que a recobre está com pouca ou nenhuma cobertura vegetal, carente de 

sustentação pelas raízes vegetais. (figura 8) 

 Na parte de dentro da cavidade a ação destruidora do homem é pouco visível, o 

que é mais perceptível é a ação natural do riacho que trabalha de uma forma intensa e 

modeladora contribuindo para a riqueza e beleza do local (figura 9), que esculpi 

lentamente as formas da cavidade nos períodos mais secos e um pouco mais acelerado, 

nos períodos de inverno, onde as precipitações e escoamento das águas são maiores. 
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Figura 9 - A ação erosiva do riacho. 
Foto: Erivelto Vicente. 

Figura 10 - Escoamento das águas 
do riacho. Foto: Erivelto Vicente. 

 

 A intensidade das águas do riacho no período atual de verão é muito pouca, 

apenas um fio de água escoa com menos de 10 (dez) centímetros de largura (figura 10), 

mas o que já é o bastante para alagar toda extensão da caverna que é cheia de posas 

d’água devido aos seus desníveis e o bastante também para formar uma cachoeira com 

7,6 metros de queda d’água no seu final, fator que diferencia a Caverna dos Índios das 

demais cavernas encontradas naquela região. 

 Aproveitamos também a oportunidade, para fazer algumas medições que 

contribuirão e muito para a pesquisa, sendo assim exposta através da tabela: 

 

MEDIDAS REALIZADAS EM METROS 

 

ELEMENTOS  ALTURA LARGURA 

Entrada 2,94 2,73 

Saída 5,27 2,30 

Canal 7,00 5,00 

Mata Ciliar 12 6,10 

Cachoeira 7,60 0,20 

Estrada X 3,70 

Quadro 1 – Medidas realizadas no interior da Caverna dos Índios 

 

OUTRAS MEDIÇÕES: Extensão da caverna: 48,14 metros  

Temperatura: interna 29º C, externa 35ºC. Ventos: 4,7 SE.  
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CONCLUSÃO: 

 

 Através do que foi constatado na área que abrange a Caverna dos Índios, é 

nitidamente um fato preocupante de descaso com o patrimônio natural de extrema 

fragilidade a ação do ser humano, que agride descaradamente um ambiente que não tem 

fiscalização das autoridades competentes que são designadas através das leis ambientais 

de preservação regidas pela constituição federal, o fato é que sem a devida fiscalização e 

preservação da cavidade, o risco é grande para a destruição e desaparecimento da 

caverna, impossibilitando que as futuras gerações de estudantes, pesquisadores e 

população, não tenham o privilégio de um dia explorar um ambiente que tem suas 

particularidades e belezas tão fascinantes. 

 

 2.4 - ASPECTOS NATURAIS E FORMAÇÃO DA CAVERNA. 

 

Localização: 

 

 A Caverna dos Índios está localizada na zona da mata paraibana, bem no extremo 

sul do município de Santa Rita, próximo do limite territorial com a cidade de João 

Pessoa, próximo do Rio Mumbaba, cerca de 2 (dois) Km da sua margem direita (anexo 

3), e bem próximo do Rio Camaço, a 630 metros de sua margem esquerda (anexo 5), que 

se destacam por  serem micro bacia do rio Gramame, que é um rio totalmente litorâneo, 

desde sua nascente no município de Pedras de Fogo, até a sua foz, entre os limites da 

cidade do Conde com João Pessoa. 

 A região caracteriza-se por fazer parte dos baixos planaltos costeiros de 

superfícies tabulares, em que predominam as maiores extensões de áreas com pouca 

inclinação de encosta, onde, apresenta um relevo plano com menos de 2°graus de 

inclinação. A localização exata da caverna, realizada através de GPS, está nas seguintes 

coordenadas geográficas: 7°13`44” S e 34°57`40” O. 
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Mapa 1 - Paraíba destacando o município de Santa 
Rita. 

Mapa 2 - Município de Santa Rita, 
com a localização da caverna. 

 

Solo: 

 

 A região em que está localizada a caverna dos índios encontra-se assentada sobre 

o relevo dos baixos planaltos costeiros, cuja litologia é dos sedimentos variegados do 

Grupo Barreiras, onde, sua formação acontece na Era Cenozóica (Terciário-Quaternário) 

logo, presume-se que a cavidade teve sua gênese, bem depois desses períodos, e só com 

um estudo bem mais aprofundado é que pode-se datá-la corretamente. Os solos são de 

grande permeabilidade e porosidade caracterizando como podzólicos de formação 

arenítico-argiloso em consolidação, porém pobre em calcário, rocha sedimentar, 

fundamental para o surgimento das estalactites nas cavidades. 

 Neste sentido, chama a atenção sobre a questão da infiltração da água no solo, que 

proporciona o carregamento de material mais fino como síltes e argilas para o subsolo, 

formando assim uma camada de solo subsuperficial grosseiramente paralelo a superfície, 

favorecendo a formação dos túneis ou dutos (Piping), que são responsáveis pelo 

transporte de grande quantidade de material em subsuperficie, podendo dar origem a 

grandes voçorocas, tornando-se num material mais rígido em fase de cimentação, que a 

primeira vista tem aparência de rocha, tipo um arenito, porém é um solo que recebe a 

denominação de “fragipan” por parte da pedologia, como afirma Vieira (1975, p183) “é 

um horizonte sub-superficial de textura franca, raramente arenosa, (...) Apresenta alta 

densidade, (...) de consistência dura, quando úmido possui moderada ou fraca 

fragilidade”. (figura 11) 
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Figura 11 - Fragipan formando uma coluna. 
Foto: Erivelto Vicente. 

Figura 12 - Fragipan no teto da cavidade. 
Foto: Eduardo Pazera Jr. 

 

  

 O solo cerca de um (1 metro) acima do fragipan, é constituído por um material 

não consolidado, caracteriza-se pela porosidade e não evidencia uma grande presença de 

matéria orgânica, por isso passa a ser assim um material que absorve água com elevada 

velocidade passando a correr em zonas preferenciais, dentro da própria cavidade, e de 

maneira concentrada. (figura 12) Isso tende a alargar o duto (Piping), pela remoção e 

transporte de sedimentos, podendo provocar o desabamento do teto situado a cima da 

cavidade, o que pode ter provocado a formação da voçoroca no final da caverna. (figura 

13) Saturando o solo, a água escoa pelo fragipan por meio das fissuras que penetra neste 

solo dando o inicio ao fenômeno da construção e modelação dessa cavidade arenítica 

como esclarece Dolfuss (1973, p59) “o escoamento terá uma ação mais agressiva sobre 

um solo móvel, impermeável e não recoberto de vegetação, do que sobre um solo 

permeável, revestido de densa pradaria...” 

 Tal esclarecimento é tipicamente visível na área que circunda a caverna, devido ao 

desmatamento que houve na área, para dar importância ao cultivo da cana-de-açúcar, 

abacaxi e a extração de areia. 
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Figura 13 - Final do canal (piping) e 
início da cachoeira e da voçoroca. 
Foto: Allison Cavalcanti. 

Figura 14 - Canal principal que abriga o Riacho 
Taquarituba. Foto: Paulo Rosa. 

 

 

Clima: 

 

 O tipo de clima que predomina em todo litoral paraibano (zona da mata) é do tipo 

tropical quente-úmido (As`) possibilitando uma maior freqüência de chuvas nos meses de 

outono-inverno, período que proporciona um maior trabalho erosivo na caverna devido 

ao aumento do nível das águas no Riacho Taquarituba, afluente do rio Gramame, onde o 

qual passa por dentro da cavidade trabalhando ativamente como principal agente erosivo 

e modelador de maneira intensa. (figura 14) 

 As infiltrações e escoamentos motivados pela acidez das águas das chuvas, 

também contribuem para esta dinâmica no processo de formação da caverna dos índios, 

como explica Juvandi (2003, p26) “... inicia-se com a acidulação da água meteórica 

através do contato com restos orgânicos os quais recobrem a rocha, segundo a 

equação: H2O+CO->H2CO3 (ácido carbônico) (...) Está água, levemente ácida, 

percola através dos planos de fratura, fendas e outras direções estruturais da rocha...”. 

 A média anual das precipitações chega aos 1.800mm, o que favorece a um clima 

agradável durante todo o ano com temperaturas que variam entre os 24° a 36°C, e uma 

umidade relativa do ar que chega até 80% em lugares onde predominam a vegetação 

nativa de mata atlântica, dentro da caverna a temperatura gira em torno dos 27ºC e na 

parte externa, pode chagar até os 37ºC. 
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Fauna e Flora: 

 

 A paisagem vegetal que antecede a Caverna dos Índios é de mata nativa, 

composta por indivíduos adultos, porém de formação herbácia, ciliar do Riacho 

Taquarituba, com uma largura que não ultrapassa o limite dos 50 (cinqüenta) metros, 

dando espaço para o restante da área ao uso do solo para o cultivo de abacaxi e cana-de-

açúcar, agricultura que predomina não só naquela área, mais também em toda zona rural 

do município.  

Imagens do Google Earth 

 

Imagem 1 - À esquerda a lagoa, no centro a 
estrada sobre a caverna e a direita o aterro 
sanitário. 

Imagem 2 - Área próxima da caverna. 

 

 

 Com relação às espécies animais que compõe a fauna do ambiente cavernícola 

daquela cavidade, pude constatar durante minhas análises a presença de muitos morcegos, 

todos da mesma espécie, sendo classificados de acordo com a biologia, como troglóxenos 

(populações que tem as cavernas como refúgio prolongado e possuem geralmente órgãos 

sensoriais), não sendo hematófagos, ou seja, não se nutrem de sangue e sim de ervas 

(herbívoros), portanto não causam perigo eminente, mas se morderem seres humanos 

podem transmitir o vírus da raiva, tendo a vítima que tomar rapidamente a vacina anti-

rábica. (figura 15) 

 Algumas outras espécies também foram observadas como grilos, sapos e gias, 

aranhas e caranguejeiras, cupins e ratos, não com muita freqüência, a exceção são os 

morcegos, que dependem desses ambientes para se abrigarem, reproduzir e até mesmo 
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sobreviverem. (figura 16) 

 

 

 

2.5-A AÇÃO EROSIVA NA CAVERNA 
 
 
 Os baixos planaltos costeiros são áreas de superfícies em que predominam as 

maiores extensões de áreas com pouca inclinação de encosta, que apresentam um relevo 

plano com menos de 2 graus de inclinação. Essas áreas, cujas superfícies são quase 

planas, captam as águas das chuvas que são praticamente retidas no solo devido ao baixo 

nível de inclinação do relevo, e também, absorvem a energia luminosa (radiação solar), 

que quando associadas à baixas densidades de vegetação arbustiva ou arbórea, aumenta a 

incidência solar sobre a superfície, originando um aumento significativo no solo, o que 

acaba contribuindo para uma intensa ação das intempéries e, consequentemente, 

favorecendo a lixiviação e erosão do solo. 

 A área que compreende a Caverna dos Índios é uma prova concreta do que foi 

exposto no parágrafo anterior, a caverna está cercada por um por um solo que foi retirada 

toda  sua vegetação nativa para as praticas agrícolas (figura 17), que além de reduzir a 

cobertura vegetal permanente dos solos, pode tornar o solo mais sensível à erosão, pois a 

diminuição do teor de matéria orgânica reduz a resistência dos agregados ao impacto das 

gotas de chuvas. Dessa forma, esses agregados são quebrados com mais facilidade, 

formando crostas na superfície, o que dificulta a infiltração da água, aumentando o 

  

Figura 15 - Morcegos na cavidade.  
Foto: Remyson Duarte. 

Figura 16 - Inseto encontrado dentro da 
cavidade.  Foto: Allison Cavalcanti. 
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escoamento superficial e a perda de solo. (figura 18) Restando apenas uma porção 

mínima de mata ciliar do Riacho Taquarituba, o qual sofre ameaças devido aos 

agrotóxicos e o processo de desmatamento impulsionado pela agricultura através do 

cultivo do abacaxi e da cana-de-açúcar, e também, pela construção do aterro sanitário 

próximo ao riacho e a prática da pecuária em pequenas proporções, contribuindo assim, 

para a exposição e fragilização do solo motivado pela radiação solar e a ação das chuvas. 

(anexo 3) 

  

 Figura 17 - A monocultura do abacaxi. 
 Foto: Remyson Duarte. 

Figura 18 - Solo exposto sem cobertura 
vegetal.  Foto: Maria Barros. 

          

 A cobertura vegetal, além de influenciar na interceptação das águas da chuva, atua 

também, de forma direta na produção de matéria orgânica, que, por sua vez, atua na 

agregação das partículas constituintes do solo, com isso, as raízes podem ramificar-se no 

solo e ajudar na formação de agregados. 

 O processo de erosão fluvial que acontece dentro da cavidade, é de uma forma 

mais modeladora, principalmente nos períodos de intensas precipitações, onde a energia 

imposta em forma de turbulência através do escoamento das águas do riacho serve 

intensamente como agente modelador no interior da cavidade esculpindo formações 

interessantes. (figura 19) 

A erosão natural, que é a degradação física ocasionada pela água sobre o solo, 

modifica a paisagem e a reconstrói, na Caverna dos Índios, a erosão natural é resultado da 

ação hídrica das precipitações e do riacho que escoa suas águas por dentro da cavidade, 

estes duas maneiras de erodir, tem suas ações distintas no trabalho de erosão e 

esculpimento da caverna. (figura 20) 
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Figura 19 - Nascente do riacho.  
Foto: Maria Barros. 

 Figura 20 - Ação modeladora das 
águas dentro da caverna.  
Foto: Allison Cavalcanti. 

    

 Já o processo de erosão pluvial, é mais preocupante, pois atua na parte de fora 

para dentro da caverna, e o local em que se encontra a cavidade sofre com o processo de 

lixiviação e nudez do solo, fato que possibilita um maior trabalho erosivo na parte 

superior de caverna que impulsiona o aparecimento de “chaminés” já que a espessura do 

seu teto não ultrapassa dois metros, o que facilita a infiltração e a erosão. (figura 21) 

 O que mais preocupa realmente neste processo de erosão e degradação da Caverna 

dos Índios, são as ações humanas no local e na área entorno da caverna, o mais absurdo 

de tudo e o que mais contribui para a destruição da caverna dos índios, é uma estrada não 

pavimentada que passa por sobre a cavidade, servindo como ponte para travessia de 

pessoas, animais, veículos motorizados ou não diariamente, que ignoram ou até mesmo 

não tem o devido conhecimento sobre a importância desse patrimônio. (figura 22)  

Quase todos os fragipans têm seu limite superior cerca de 40 a 80 cm abaixo da 

superfície do solo não erodido, sendo grosseiramente paralelo à superfície, na estrada que 

passa por sobre a caverna, o solo está nitidamente erodido, apresentando em algumas 

partes aberturas o que caracterizam para a caverna a formação de chaminés, que de certa 

forma, são formadas pela contribuição das ações indevidas do homem, o que pode gerar o 

alargamento ou até várias outras aberturas, fragilizando o teto e dando a possibilidade de 

um futuro bem próximo, o desabamento do teto e o desaparecimento desse Duto, a 

Caverna dos Índios. 
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Figura 21 – Chaminé no teto da cavidade.  
Foto: Remyson Duarte. 

Figura 22 - Trator logo após ter passado sobre 
a caverna.  Foto: Maria Barros. 

  

                                   

 2.6-O ATRATIVO TURÍSTICO DA CAVERNA DOS INDIOS, ATRAVÉS DE UM 

DESNVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 

As cavidades naturais são de extrema importância para o entendimento sobre a 

datação do nosso passado geológico, adaptação dos seres vivos e dos hominídeos ao 

longo da história, que desenvolveram e evoluíram através dos tempos. O patrimônio 

espeleológico do nosso país contribui para o desenvolvimento social e cultural. As 

cavernas também são interessantes locais de visitação e propiciam o desenvolvimento do 

turismo, já que estas comportam belezas raras e únicas, não desconsiderando que o 

turismo é também uma importante fonte de desenvolvimento social. Em nosso País, há 

uma enorme possibilidade de aumento destas atividades turísticas em cavernas, uma vez 

que se estas forem realizadas com certa freqüência e de uma maneira não planejada 

podem provocar diversos impactos ambientais como: acelerar ou provocar o processo de 

compactação dos solos, comprometerem a fauna e flora do local, poluir o ar, solos e 

águas, a introdução de animais e plantas que possam ameaçar os troglóbios – fauna 

presente nas cavernas. O Estado Paraibano ainda é ausente de uma atividade econômica 

que explore de maneira exemplar e sustentável o seu enorme patrimônio ambiental, 

principalmente tratando-se das áreas cavernícolas. Cabe ao turismo sustentável o 

planejamento destas atividades, bem como a exploração dos ambientes cavernícolas de 

uma forma que busque sempre o desenvolvimento sustentável do local, e que as práticas 

das atividades turísticas não alterem o meio ambiente visitado e nem comprometam o 
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ecossistema. Para isso faz-se necessário que o turismo se alie à educação ambiental e 

ambos passem a serem responsáveis pela orientação de toda a comunidade, no sentido de 

possibilitarem a valorização, o uso e exploração racional e que possibilite, da mesma 

forma, o desenvolvimento das condições socioeconômicas que as cavernas oferecem e 

possam oferecer para gerações futuras. Incluída nessas características encontra-se a 

Caverna dos Índios, de formação arenítica, situada na Zona da Mata Paraibana, que vem 

sofrendo os impactos das atividades agrícolas, prática muito comum na região. 

A área que envolve seu entorno é localizada na zona rural santarritensse, onde 

são praticadas atividades agropecuárias como, criação bovina, plantio de cana-de-açúcar, 

abacaxi e extração de areia, e a presença de um considerado número de visitantes, que 

vão à cavidade em busca de esportes de aventura. Esse modelo de turismo contribui para 

a aceleração de impactos negativos através de uma quantidade significativa de lixo 

depositado tanto no entorno quanto no interior da cavidade, e também com a destruição, 

já que os veículos utilizam a cavidade como ponte natural, a parte externa da caverna, e a 

pichação nas paredes da caverna, isto é, os visitantes se encantam com a beleza 

paisagística do local e querem levar alguma lembrança ou deixar seu nome marcado para 

ser lembrado futuramente por outros visitantes. Essas atividades em conjunto, formam 

uma série de problemas ambientais que alteram o ecossistema cavernícola sendo 

realizadas diariamente sem fiscalização alguma dos órgãos competentes, principalmente 

do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 

que é o órgão responsável pela proteção e manejo das cavernas. 

 Devemos fazer algumas considerações acerca do conceito de meio ambiente e de 

seu significado e co-relação com o homem. Isso significa pensar de que forma o meio 

ambiente tem se transformado neste estágio da história humana. Reforçamos a relevância 

do meio ambiente pra entender a atividade turística, afinal grande parte dessa atividade 

tem como base a organização, o planejamento e o consumo do meio ambiente, isto de 

forma sustentável. 

Entendemos que o turismo sustentável é o mais inerente à região pesquisada, 

dado o mínimo grau de impacto ambiental que o mesmo proporciona. Nossa afirmação 

quanto à abordagem de turismo sustentável fomenta-se na construção de espaços simples 

em que possam servir de apoio ao desenvolvimento de atividades como rappel, camping, 

escalada, caminhadas ecológicas, entre outras.  Essas atividades já estão sendo realizadas 

na área que abrange a caverna, embora não possuir nenhum tipo de fiscalização por 

nenhum órgão competente. Podendo possuir excelente qualidade, o turismo sustentável é 
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algo que pode ser parcialmente controlado em favor da comunidade, respeitando não 

apenas o espaço natural, como também contemplando com ações voltadas ao resgate e 

valorização da cultura e dos recursos naturais. 

Partindo da base onde a atividade turística se insere num âmbito mais amplo de 

desenvolvimento sustentável, entendemos o turismo não como um fim, mas antes como 

um instrumento para o desenvolvimento mais harmonioso das sociedades que 

compatibilizam a atividade turística com o respeito e a preservação dos recursos naturais, 

culturais e sociais.  

 

 2.7-A PROBLEMÁTICA DA AGRICULTURA NA ÁREA. 

  

 As ações modificadoras do homem sobre a natureza estão a cada dia sendo 

realizada de forma mais ampla e sem planejamento, o que importa, acima de tudo, é o 

desenvolvimento econômico e social das populações, no intuito de atender as 

necessidades de consumo, e num segundo plano, de forma não tão importante, mais 

fundamental para a vida, vem à atenção com o meio ambiente. Características nítidas de 

uma sociedade capitalista. 

Uma grande problemática que pude observar nas visitas in loco a cavidade foi à 

questão da cultura canavieira e do abacaxi, que abrange toda a nossa área de estudo e 

também é uma prática comum do município de Santa Rita. 

Desde a sua fundação, a economia do município de Santa Rita sempre foi 

voltada para os engenhos e usinas de cana-de-açúcar. No auge de sua economia, a 

atividade canavieira era o centro dos empregos da população local e dos municípios 

vizinhos.  Com o passar do tempo Santa Rita se transformou num centro onde a cultura 

da cana-de-açúcar abrigou dezenas de engenhos e, mais tarde usinas e destilarias, que 

passaram a modificar o espaço natural. A partir daí, as grandes faixas de mata atlântica 

que compreendiam os 762,32 Km² (área correspondente ao município de Santa Rita) 

foram sendo invadidas e substituídas para darem espaço aos verdes canaviais. Tal fator 

propiciou para que o município recebesse o título de “rainha dos canaviais”. A colheita da 

cana-de-açúcar ocorre na estação seca, quando se ateia fogo nos partidos de cana, ou seja, 

nos trechos dos canaviais. Essa é uma prática muito típica e tradicional na região, cujo 

objetivo é facilitar o corte, eliminando a folhagem seca e alguns animais que se escondem 

ou vivem nos canaviais e que possam dificultar na colheita. A prática da queimada é 

muito agressiva ao meio ambiente, pois além de favorecer ao processo erosivo, contribui 
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no empobrecimento do solo, atinge a fauna que vive nos canaviais e nas áreas 

circunvizinhas, mas mesmo assim a queimada continua sendo largamente utilizada nos 

canaviais de todo o país. Outra cultura agrícola bastante comum na região é a do abacaxi, 

que impõe um maior índice de impactos ambientais, uma vez que está possui uma escala 

de maior tempo de produtividade (de 18 a 24 meses), enquanto o cultivo e a colheita da 

cana-de-açúcar ocorrem durante um período de nove meses. 

Os agricultores que cultivam na área onde está situada a cavidade desrespeitam 

os limites ao qual está inserida a caverna e acabam na maioria das vezes plantando  as 

lavouras bem próximo da cavidade. Isto ocorre sem nenhuma consciência por parte dos 

agricultores. Eles não se importam se este fato pode comprometer o ecossistema natural 

da cavidade ou provocar algum impacto ambiental. Notamos também que se utilizam 

grandes variedades de agrotóxicos nestas lavouras e adere-se ao método das queimadas 

para “limpeza” da área a ser cultivada, fato que compromete principalmente o solo. 

Quanto mais sofisticada for à atividade agrícola, mais impactos esta causa aos 

ecossistemas. Neste sentido, podemos afirmar que a agricultura é uma atividade 

exploratória que visa apenas beneficiar principalmente os interesses econômicos, 

ultrapassando barreiras, agredindo o meio ambiente e desrespeitando a natureza.  

Tais culturas agrícolas estão sendo exercidas de uma maneira imprópria, ou seja, 

não estão de acordo com as regularidades ambientais. Como se trata de uma área onde 

não há fiscalizações de órgãos competentes, com freqüência, estas atividades estão 

colaborando para a destruição da caverna com a remoção da vegetação nativa, uso 

abusivo de agrotóxicos e fertilizantes, alterando o solo e contaminando a água do riacho 

que passa por dentro a cavidade.    

Com o intuito de alcançar uma maior disposição dos órgãos responsáveis pela 

preservação do ambiente em nosso Estado, busquei traçar um panorama das atividades 

agrícolas e turísticas na cavidade denominada de Caverna dos Índios. Detectando os 

graves problemas ambientais que atingem a cavidade, ocasionadas pelas atividades 

agrícolas (principalmente a do abacaxi) e pela prática incorreta do turismo, bem como na 

necessidade da inserção da educação ambiental nas comunidades circunvizinhas à 

caverna. Ainda não obtivemos o alcance considerável dos nossos objetivos propostos,  

pois ainda há muito a se fazer, e um estudo dessa grandeza é sempre algo inacabado, pois 

nos remete a maiores aprofundamentos. Os governos, principalmente o Estadual e o 

Municipal deveriam expandir as atividades turísticas de uma maneira que buscasse 

introduzir uma co-relação “sociedade-meio ambiente-educação”, não apenas visando o 
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objetivo de geração de renda, mas também com a finalidade de valorizar os costumes 

sócio-culturais, ressaltando a importância de conservação da caverna, visto que ela é um 

patrimônio natural diferenciado. 

 
 
TERCEIRA PARTE 
 
 
 3 - Considerações Finais 
 
 
 Em função das ações antrópicas que são nítidas em toda área que abrange a 

Caverna dos Índios, é importante tomar algumas medidas para tentar preservar a cavidade 

e todo seu entorno, que é fundamental para existência da mesma, as estradas (uma que 

passa por sobre a cavidade e a outra que impede a trajetória do Riacho Taquarituba), 

precisam de algumas correções de caráter urgente, a que passa por cima da cavidade deve 

ser destruída e ocupada por uma vegetação arbustiva, isso de caráter urgente, já a outra 

que impede a circulação das águas do riacho, no mínimo deve ser feito a construção de 

uma pequena ponte de madeira para que as águas que vem da lagoa possam fluir 

naturalmente pelo seu canal de uma forma mais dinâmica até a queda d’água que fica no 

final da caverna. Já a agricultura predominante do abacaxi, que tem o seu limite a menos 

de 3 metros de proximidade ao longo do riacho e da caverna, contribui para o 

assoreamento, poluição por meio de agrotóxicos, desabamento involuntário da vegetação 

ciliar do riacho, já que a o desmatamento se dá até as bordas do canal do riacho, e um 

considerável empobrecimento do solo, a solução a médio e curto prazo, seria um recuo 

significativo da agricultura para a revitalização da mata ciliar através do plantio de 

árvores nativas, fortalecendo e garantindo mais longevidade ao Riacho Taquarituba e, 

consequentemente, a Caverna dos Índios. Os canais de escoamento da lagoa também 

devem ser preservados, não sendo mais criados novos canais, para que não causem 

qualquer tipo de impacto negativo, como exemplo, o assoreamento do riacho. Estas 

medidas são de médio e curto prazo, e para que possam existir realmente, é preciso que as 

autoridades, a quem compete estas ações, possam seguir e fazer cumprir o que está na 

Constituição Federal de 1988, Art.20, X, Art.23, III, VI e VII, Art.24, VIII e Art.225. 

 Somente dessa forma, seguindo o que está escrito na Constituição a respeito dos 

nossos patrimônios naturais, artísticos e culturais, é que podemos chegar a um modelo de 

proteção de forma sustentável para que as futuras gerações também tenham o privilegio 



 38 

de estes ambientes tão belos, e que tem  suas fragilidades e particularidades, mais que são 

esquecidos e muitas vezes ignoradas perante a sociedade e os poderes públicos 

competentes. A realidade é que a área da Caverna dos Índios precisa de uma atenção 

especial devido ao fato de poder desaparecer em alguns anos, por não suportar as ações 

destrutivas do ser humano. A intenção é chamar a atenção da sociedade para o grande 

risco de perdemos um patrimônio natural tão importante e raro no município de Santa 

Rita, motivando e instigando as autoridades para desenvolver um trabalho de preservação 

de caráter urgente, antes que seja tarde demais. 
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ANEXOS: 
 
 
  Anexo1–Imagem do Google Earth denotando a presença das lagoas na superfície 
planáltica 

 
 
 
 Anexo 2 – Estrada interrompendo o curso do riacho. 

 

Estrada interrompendo o curso do 
riacho. 
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 Anexo 3 - Visualização do Rio Mumbaba e das agriculturas. 

 
 
 
 Anexo 4 - Mata ciliar antes e depois da estrada sobre a caverna. 
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 Anexo 5- Rio Camaço e a estrada que liga a BR 230 até a cavidade. 

 
 
 
 Anexo 6-Visão geral da área de pesquisa. 

 


