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PREFÁCIO
As pesquisas sistemáticas sobre o carste tropical brasileiro
iniciaram-se com o prof. Doutor Heinz Charles Kohler, quando ele
realizou a primeira tese de doutorado sobre o assunto no Brasil,
sendo um significativo trabalho no campo da geomorfologia cárstica e da análise ambiental integrada. Depois de muitas contribuições para a geomorfologia cárstica brasileira, foi orientador do então
geógrafo Luiz Eduardo Panisset Travassos em 2006.
Luiz Eduardo Panisset Travassos é Geógrafo formado pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2000), onde concluiu a Especialização em Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos
(2005), o Mestrado em Geografia (2007) e o Doutorado em Geografia (2010). Iniciou suas pesquisas no Carste Clássico em 2006 e
ingressou na Universidade de Nova Gorica (Eslovênia) em 2008
onde, em 2011, concluiu seu Doutorado em Carstologia, sendo o
primeiro brasileiro a ter um diploma de doutor nesta ciência. Atualmente é coordenador do Comitê de Carste para a América do Sul
da União Internacional de Geografia e pesquisador associado do
Karst Research Institute da Academia Eslovena de Ciências de Artes, onde concluiu seus dois pós-doutorados.
O presente livro foi concebido com o objetivo de divulgar
alguns artigos do prof. Luiz Eduardo que, por vezes, eram difíceis
de serem acessados por terem sido publicados em revistas ainda não
disponíveis na internet, principal meio de divulgação da sociedade
moderna. Foi idealizado para compor mais um livro da Série Didática - Estudos do Carste, que tem como principal objetivo a divulgação de pesquisas sobre o carste e as cavernas.
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Vale a pena destacar que os trabalhos selecionados foram
revisados pelo autor, que atualizou alguns dados dos textos visando
a manter, sempre que possível, a integridade dos artigos já publicados.
Os organizadores
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REFLEXÕES SOBRE AS ÁREAS CÁRSTICAS
E A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS1
Luiz Eduardo Panisset Travassos
INTRODUÇÃO
A disposição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) apresenta-se como um dos mais graves problemas ambientais dos grandes centros urbanos e seus entornos, considerando sua coleta e destinação como uma das principais dificuldades enfrentadas pelo poder público dos municípios. Inúmeros países economicamente desenvolvidos e em desenvolvimento vêm se deparando com uma
carga poluidora de resíduos cada vez mais complexa e variada, o que
ocasiona graves problemas ambientais.
Sabemos ainda que o padrão de desenvolvimento mundial
cada vez mais se caracteriza pela exploração excessiva dos recursos
naturais e, consequentemente, pela geração de diversos resíduos.
Assim, a forma de disposição e consumo nas cidades é determinante
da degradação ambiental, uma vez que os diferentes estilos de vida,
combinados a um pesado processo de marketing, geram a necessidade de um consumo cada vez maior.
Novos objetos e produtos são lançados no mercado a cada
dia, não sendo necessariamente indispensáveis para assegurar uma

Artigo originalmente publicado na revista O Carste, do Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas.
TRAVASSOS, L.E.P. Reflexões sobre as áreas cársticas e a disposição de resíduos. O Carste, v. 19, n.1, p.9-20, 2007.
1
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boa qualidade de vida. Além disso, o excesso de embalagens descartáveis mostra-se como outro grave fator gerador de resíduos
(BLAUTH; GRIMBERG, 1998). Somando as agressões ao meio
ambiente e o desperdício dos recursos naturais, nota-se a importância das pesquisas científicas no tocante às dificuldades que estão por
vir se mantivermos os padrões vigentes de produção e consumo. É
nesse contexto que os aterros sanitários surgem como obras de engenharia capazes de ajudar a minimizar o problema.
No entanto, de acordo com Lange et al. (2002), esses projetos exigem cuidados especiais que busquem a redução de impactos
no ambiente. Se tais procedimentos preventivos não forem corretamente executados, os aterros podem se tornar grandes fontes potenciais de contaminação do ar, solo e, principalmente, das águas
subterrâneas – parte integrante e de extrema importância nos sistemas cársticos.
Essas possíveis contaminações podem se originar do movimento do líquido percolado dos aterros (chorume), não sendo restrito apenas ao fluxo do líquido, mas também por causa de diversos
mecanismos dependentes, “de processos físicos, químicos e biológicos aos quais essas substâncias são submetidas” (COELHO et al.,
2003, p. 2).
É importante lembrar que cerca de 80% dos municípios brasileiros apresentam uma população inferior a 20.000 habitantes e
que, geralmente, essa população vive abaixo dos recursos financei-
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ros necessários para a execução de obras do porte de um aterro sanitário2. Aliado a esse problema, observa-se frequentemente a falta
de vontade política de algumas gestões municipais.
Muitos desses municípios estão localizados em áreas cársticas e é preocupante o fato de que um efetivo controle ambiental por
vezes não seja realizado. Os ambientes cársticos têm grande importância devido ao seu valor como polos de atração; não somente para
o uso da água subterrânea, mas também pelo uso de seu potencial
mineral e turístico3.
Nessas regiões, populações inteiras são abastecidas unicamente por águas cársticas e a disposição inadequada de resíduos
apresenta-se como uma fonte potencial para a poluição desses mananciais, sendo de vital importância o seu monitoramento. Sendo
assim, faz-se necessário que esses mananciais sejam protegidos para
que os contaminantes provenientes de lixões, aterros controlados e
aterros sanitários mal implantados e operados não sejam uma ameaça à qualidade da água.
As áreas cársticas estão intimamente relacionadas a uma dinâmica ambiental baseada na circulação da água e na dissolução da
rocha carbonática altamente solúvel. Esses processos apresentam
uma característica local e regional que, devido à rapidez de seus processos, podem transportar um poluente por longas distâncias, provocando perdas ambientais, por vezes, irreversíveis. Quando a água
subterrânea é poluída, “reestabelecer seus padrões de potabilidade
Nota dos organizadores: os dados relativos à população mencionados são de
2007. Entretanto, talvez seja possível afirmar que ainda são atuais as informações
relativas aos recursos necessários para a implantação de aterros sanitários.
3 Atualmente o autor tem reforçado a importância da paisagem cárstica e seu
potencial geoturístico.
2
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pode ser muito dispendioso ou até mesmo impossível” (DE WAELLE; FOLLESA, 2003, p.78), podendo deixar a área contaminada
por muitos anos.
Assim, o rápido e desordenado crescimento urbano causa
uma pressão negativa ao ambiente cárstico. O crescimento das cidades, a agropecuária, o esgotamento sanitário e a disposição inadequada de lixo levam a uma contaminação local e regional. A falta de
planejamento urbano adequado acarreta problemas sanitários que
são refletidos na qualidade ambiental da área. É no sentido de mostrar a fragilidade desse ecossistema que o presente trabalho é apresentado, na tentativa de demonstrar o porquê da existência das inúmeras medidas de proteção ambiental quando tratamos os ambientes cársticos, seja no Brasil ou em outras partes do mundo. Pretende-se, ainda, passar a mensagem de que as áreas cársticas devem
ser evitadas ao máximo como local para a construção de aterros sanitários.
DESENVOLVIMENTO
Segundo Waltham, Bell e Culshaw (2005), o lugar ideal para
a instalação de um aterro sanitário deve ser hidrogeologicamente
aceitável, não apresentando nenhuma ameaça potencial às águas superficiais e subterrâneas, além de possuir material suficiente para a
cobertura de cada camada de lixo.
Sendo assim, observa-se que, em razão dos processos de gênese da paisagem cárstica, essas áreas seriam as menos indicadas
para a instalação de uma obra do porte de um aterro sanitário. Devido ao seu alto grau de fissuramento, susceptibilidade aos processos de dissolução, e “comportamento e permeabilidade altamente
12
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heterogênea” (KLIMCHO-UK; ANDREJCHUK, 1996, p.145), os
terrenos cársticos apresentam-se como a última opção no tocante à
proteção da água subterrânea dos efeitos dos líquidos percolados.
Formas de descarte de resíduos sólidos urbanos e processos
envolvidos
De acordo com Consoni et al. (2000), ao tratarmos de alternativas de disposição final de lixo, o aterro sanitário é o que reúne
as maiores vantagens, considerando a redução dos impactos ocasionados pelo descarte dos resíduos sólidos urbanos. O descarte dos
RSUs pode ser realizado de três formas básicas, da mais degradante
à menos prejudicial, identificadas respectivamente como: 1) os Lixões, 2) os Aterros Controlados e, 3) os Aterros Sanitários.
A forma mais inadequada de disposição final de resíduos sólidos são os lixões. A depreciação da paisagem, existência de vetores,
formação de gás metano e a degradação social das pessoas são ocorrências comuns nesse tipo de aterro (CONSONI et al., 2000). Roth
et al. (1999) afirmam que outro método de disposição final dos resíduos é o aterro controlado. Este surge como uma solução menos
prejudicial que os lixões, uma vez que os resíduos dispostos no solo
são cobertos a cada final de jornada de trabalho.
No entanto, a contaminação ainda existe pelo fato de não
ter sido realizado um trabalho de impermeabilização da base do
aterro. Nessas áreas, além da percolação do chorume, as jazidas de
terra para cobertura também podem ser escassas. Todas essas obras
são potencialmente poluidoras devido ao movimento do líquido
percolado, não sendo a contaminação restrita apenas ao fluxo dos
líquidos. Ela é resultado de diversos “processos físicos, químicos e
13
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biológicos aos quais essas substâncias são submetidas” (COELHO
et al., 2003, p.2), conforme explicação a seguir:
1. Processos físicos: segundo Simões et al. (2003), maior importância deve ser dada aos processos de “advecção, mistura mecânica e difusão molecular”. Fetter (1993) explica que a ADVECÇÃO equivale ao mecanismo de transporte ocasionado pelo
fluxo de água. Com o deslocamento da água, os contaminantes
movem-se na direção das linhas de fluxo, sem alterar sua concentração na solução, com uma velocidade igual à velocidade
média linear da água.
A MISTURA MECÂNICA do lixiviado ocorre da dispersão
em canais individuais e pelo desenvolvimento de diferentes velocidades médias nesses canais. Essas variações na velocidade
são originadas pelas dimensões dos poros ao longo das linhas
de fluxo e do desvio da trajetória das partículas em decorrência
da tortuosidade, de reentrâncias e de interligações entre os canais (COELHO et al., 2003).
Por último, segundo Elbachá (1989), a DIFUSÃO MOLECULAR acontece quando o soluto em água se desloca de uma
área de maior concentração para uma área de menor concentração. Este fenômeno ocorre independentemente da velocidade
do fluido, mas é acentuado pela turbulência resultante dos mecanismos de mistura mecânica, “não podendo ser separado da
dispersão mecânica no fluxo de água pelo solo”. (COELHO et
al., 2003, p. 2).
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2. Processos químicos: são vários os processos que podem ocorrer
dependendo do tipo de solo e contaminante, sendo geralmente
descritos pelas reações químicas que retardam o movimento dos
poluentes nos solos.
As reações de adsorção-dessorção e precipitação-dissolução podem causar uma transferência real de poluente da fase
líquida para a fase sólida. Os outros processos – óxido-redução,
complexação e quelação – podem atuar afetando a disponibilidade dos poluentes para os processos de transferência ou alterando a forma do poluente, aumentando ou diminuindo seus
efeitos de contaminação (COELHO et al., 2003, p. 2).
3.

Processos Biológicos: foram descritos por Nobre (1987) como
atividades que atuam em processos de transferência ou como
processos de óxido-redução. Em geral, as transferências para a
fase sólida não são permanentes e alterações do ambiente químico do solo podem resultar num aumento da mobilidade de
poluentes transferidos para a fase sólida.

Todos esses processos são, por sua vez, influenciados pelo
tipo de solo no qual o aterro será implantado, bem como pelas propriedades de cada contaminante. Nos trabalhos de Vadillo et al.
(1999), após estudos químicos e observação da distribuição das chuvas na região cárstica de Málaga (Espanha), três categorias de lixiviados foram encontradas e descritas:
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1. Lixiviados produzidos durante secas severas, mostrando
altos índices de mineralização de seus componentes;
2. Lixiviados produzidos durante períodos de chuvas intensas, com baixos índices de mineralização e concentração de químicos e;
3. Lixiviados produzidos em períodos de chuvas normais,
com índices médios de contaminação.
MacFarlane et al. (1983), Christensen et al. (1992), Malard e
Chapius (1995) citados por Vadillo (2004), apontam que os processos de decomposição da matéria no interior dos aterros também geram calor e causam alterações de campo térmico em seus arredores.
Portanto, o aumento da temperatura diminui a densidade e viscosidade do lixiviado, aumentando a condutividade hidráulica e, com
ela, a facilidade de migração para os mananciais cársticos.
O problema nos cenários de rochas solúveis
Recebe o nome de Litosfera ou Crosta Terrestre a camada
externa da Terra composta por material rochoso consolidado. Esse
material é entendido como um agregado de minerais ou mesmo um
único mineral consolidado, que pode ser dividido em três grandes
grupos de acordo com a sua gênese: rochas magmáticas ou ígneas,
rochas metamórficas e rochas sedimentares.
Destes tipos, “umas rochas são mais resistentes, outras tenras” (PENTEADO, 1978, p. 19), dependendo da origem e de sua
composição. As rochas tenras tendem a ser mais facilmente erodidas
do que as rochas cristalinas, formando diferentes tipos de solo.
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Aqui, o solo é entendido como um meio natural com constituintes minerais e orgânicos inertes e vivos, dinâmico e em contínua evolução, organizado em camadas que recobrem a crosta terrestre. Denominado de solo pedológico, difere do solo agrícola, pois
este último é entendido como uma porção superior e biologicamente decomposta do regolito (solo) cultivável. Sua origem está na
formação natural resultante da transformação mineral e estrutural
das rochas submetidas às condições climáticas de superfície (água,
ar, temperatura, etc.) e da atividade biológica.
Na formação dos solos, vários são os fatores que agem e que
imprimem seu caráter (...). O fator clima deve ser posto em evidência, pois a mesma rocha poderá formar solos completamente diferentes se decomposta em climas diferentes.” (LEINZ, 1973, p.84).
Por meio da precipitação (ação química e mecânica sobre as
rochas) e da temperatura, diferentes tipos de solo foram formados
através do tempo geológico. Esses processos físicos, químicos e biológicos de decomposição litológica são denominados intemperismo.
Nos climas quentes e úmidos, o intemperismo químico dissolve mais efetivamente alguns tipos de rocha, favorecendo a formação de solos profundos que poderão ser usados como cobertura
do aterro, por exemplo.
Já nos climas quentes e secos, a predominância do intemperismo físico resulta em solos menos profundos. No caso dos solos
em terrenos calcários, Teixeira Guerra (2003) os identifica como solos de coloração vermelha, oriundos da decomposição do carbonato
de cálcio. Neste tipo de solo, a massa argilosa colorida pelo óxido
de ferro está misturada com fragmentos calcários ainda não decom-
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postos que podem, em alguns casos, interferir na dinâmica dos processos de infiltração.
Piló (1998) afirma que no carste, os solos assumem um papel
de destaque, tendo em vista que esses materiais entram em contato
direto com a rocha subjacente, influenciando a circulação de água
interna.
Nessas áreas, a dissolução do CaCO3 e sua lixiviação são os
processos predominantes no intemperismo químico dessas rochas,
originando um solo formado por um residual insolúvel, uma faixa
de transição entre o solo e a rocha (epicarste) e a rocha propriamente
dita.
Particularmente nas rochas contendo calcita ou dolomita assiste-se a um processo muito mais rápido e menos tardio na sequência de alteração da rocha. O grão de quartzo, por exemplo, é solubilizado apenas numa última etapa de alteração, muito após o desaparecimento da maior parte dos outros minerais primários. Já a calcita, ao contrário, desaparece desde as primeiras fases de alteração,
quando silicatos vizinhos não foram ainda alterados (DELVIGNE
apud PILÓ, 1998, p.149).
Essa descrição reforça a tese de que, em algumas regiões
cársticas, o percolado pode atingir a rocha altamente solúvel e fissurada; bem como não fornecer matéria suficiente para a cobertura do
aterro, devido à sua espessura.
Peter W. Lund, citado por Piló (1998, p.155), descreve os
solos cársticos de Lagoa Santa como providos de:
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Uma camada de argila vermelha e grossa, de espessura de
10 a 50 pés, na qual não se encontra vestígio algum de estratificação. Por vezes, é possível acompanhá-la em extensões consideráveis geralmente, porém, ela encerra quantidades diversas de blocos cilíndricos de quartzo, com tamanho variando entre o de um ovo de pombo e o de uma
cabeça humana. A cor da argila muda muitas vezes do vermelho para o amarelo ocre, e a esta mudança de colorido
une-se maior pureza de composição, ou ainda, leve traço
de estratificação ou separação em massas cúbicas.

Mesmo que, segundo Auler (1998), os solos da região sejam
compostos por Terra Rossa (solos residuais do calcário) com influência impermeabilizadora, não podemos afirmar que esses seriam altamente indicados para impedir a passagem do percolado com características químicas tão heterogêneas.
Um exemplo de contaminação por percolados de aterro foi
descrito por Vadillo et al. (2004), que estudaram o aterro de resíduos
sólidos urbanos da cidade de Mérida (Yucatán, México). A região
tem uma população de cerca de 700.000 habitantes, segundo dados
do ano 2000.
De 1979 a 1998, o local recebia resíduos de origem urbana,
mas sua gestão descontrolada também favorecia o recebimento de
resíduos industriais e sanitários, sem apresentar uma camada de argila impermeabilizadora e cobertura apropriada. O resultado dessa
sucessão de erros em uma área cárstica foi a migração do percolado
pela rocha subjacente e contaminação do aquífero cárstico.
Outro estudo do mesmo autor descreve a gestão descontrolada do aterro de La Mina, próximo à cidade turística de Málaga, sul
da Espanha, também uma província cárstica. A região recebia resí-
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duos sólidos de origem urbana. No entanto, visitas a campo e entrevistas com os moradores e ex-trabalhadores do aterro comprovaram a disposição de “baterias de carro, tanques de óleo e resíduos
hospitalares” (VADILLO et al., 2005, p. 145), entre os anos de 1975
a 1999, data de seu fechamento. Esse aterro abrange uma área de
aproximadamente 40.000 m2, também sem apresentar camadas impermeabilizantes entre sua base e a rocha subjacente.
A paisagem cárstica e os impactos ambientais
Esse tipo peculiar de paisagem é comumente caracterizado
por haver depressões fechadas, drenagem subterrânea e cavernas,
formadas principalmente pela dissolução da rocha (GILLIESON,
1996). Segundo Vadillo et al. (2005, p. 143), “a implantação de aterros sanitários sobre aquíferos cársticos, em superfícies planas ou em
suas proximidades, torna-se potencialmente perigosa para a água
subterrânea”.
Em seus estudos na região cárstica próxima a Málaga, sul da
Espanha, Vadillo et al. (2005) apresentam dados que confirmam
essa contaminação da água subterrânea pelo ercolado de um aterro
localizado sobre rochas carbonáticas. Para comprovar a hipótese, os
autores basearam-se em testes de monitoramento em quatro cursos
d’água, três poços artesianos e em cinco piezômetros no entorno do
aterro, analisando que:
1. A contaminação nos piezômetros, medida pela concentração de
Cl- e pela condutividade elétrica, aumentou com o tempo; mas
foi associada à precipitação de calcita, evidenciada pela redução
na concentração de HCO-3 e Ca2+.
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2. Nos pontos próximos ao aterro, a contaminação também aumentou, mas o CO2 oriundo do aterro provocou uma dissolução adicional de minerais carbonáticos; um processo refletido
nos altos índices de concentração de cálcio e magnésio.
Como era de se esperar, as plumas de contaminação apresentaram-se distribuídas irregularmente devido à heterogeneidade e
à natureza do sistema cárstico. Outra causa da heterogeneidade foi
a presença de diferentes densidades entre o percolado e a água subterrânea, tendo o ponto mais distante como o mais contaminado.
Um piezômetro localizado próximo ao aterro não apresentou traços
de poluição, comprovando o caráter altamente regional do carste.
Alguns pesquisadores consideram a contaminação de um manancial
cárstico como uma situação transitória. Isso ocorre devido ao fato
de o fluxo da água se apresentar turbulento em condutos menos
estreitos, fato que aumenta os processos hidrodispersivos (BAKALOWICZ et al. apud VADILLO et al., 2005, p. 144) que, na maioria
das vezes, é benéfico ao dissolver os contaminantes a níveis aceitáveis.
Já Waltham, Bell e Culshaw (2005) afirmam que os condutos
nas regiões cársticas favorecem uma rápida e não atenuada transmissão dos poluentes, reduzindo a efetividade de sua diluição e dispersão devido à alta velocidade dos fluxos em uma rede de condutos.
Estudos realizados por Ryan e Meiman (1996) citados por
Waltham, Bell e Culshaw (2005) mostram que, após intensos eventos pluviais no Kentucky, Estados Unidos, o número de coliformes
fecais aumentou muito na água subterrânea, após a rápida infiltração
das águas superficiais pela rocha calcária.
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Dessa forma, os processos de “purificação” da matéria orgânica, que normalmente podem ocorrer quando da infiltração da
água pelo solo, são minimizados e a redução dos contaminantes
quase não ocorre.
Waltham, Bell e Culshaw (2005) afirmam que o polje do oeste
do estado de Illinois, Estados Unidos, apresenta um problema crônico e altamente disperso de contaminação da água subterrânea por
bactérias por causa do rápido fluxo de recarga de um aquífero pouco
profundo.
Assim, a velocidade da água nos condutos também é responsável pelas longas distâncias percorridas pelos contaminantes e,
em alguns casos, pela sua acumulação. Nesse sentido, o movimento
de algumas reações pode ser mais lento que o tempo gasto no transporte, e, como consequência, pode ocorrer a migração dos poluentes por grandes distâncias e ainda com alta capacidade tóxica (ALMEIDA et al. apud VADILLO et al., 2005). Com a migração dos
poluentes pela rocha, há a predominância de um fluxo lento, que
propicia maiores tempos de residência, fazendo com que os contaminantes continuem a ser permanentemente descarregados no sistema, criando um nível constante de contaminação (VADILLO et
al. 2005).
Juntamente com a geração de calor oriundo da decomposição da matéria, os processos de convecção e condução geram um
campo geotérmico que varia com o valor da condutividade térmica
das rochas e o movimento da água desde as zonas de recarga até as
zonas de descarga, aumentando a temperatura da água subterrânea.
Todos esses fatores atuando em conjunto, impõem uma entrada de carga orgânica acima dos padrões aceitáveis para que ocorra
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sua depuração. Vadillo et al. (2004) identificaram, na região de Mérida, Península de Yucatán (México), quatro zonas distintas da
pluma de contaminação de cerca de 400 m: (1) Zona de redução de
sulfatos; (2) Zona de redução de ferro; (3) Zona de nitrificação e (4)
Zona aeróbica.
Outro estudo referente ao comprometimento da água subterrânea foi o de Bodhankar e Chatterjee (1994), que examinaram a
disposição de resíduos sólidos em Madya Pradesh, Índia. Os autores
consideraram a qualidade da água o maior problema ao observarem
mudanças significativas de coloração por causa dos sedimentos em
suspensão. Assim, puderam identificar algumas formas básicas de
contaminação da água subterrânea da região:
1.

Disposição de lixo doméstico e esgoto: lançamento de resíduos
diretamente nas redes de esgoto direcionadas para os sistemas
de drenagem naturais; resíduos sendo dispostos diretamente
em dolinas com cobertura pedológica extremamente permeável
em áreas recentemente urbanizadas e sem planejamento adequado.

2.

Unidades de conservação e captação de água: cerca de 35 unidades ao redor da cidade de Raipur, formadas naturalmente (lagos e poços) e artificialmente (represas), agindo como locais de
recarga da água subterrânea. Para essas áreas, o maior problema
identificado foi o escoamento superficial que abastecia essas
unidades com restos alimentícios, fezes de animais, fertilizantes, pesticidas e óleos.
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3.

Aterros: os pesquisadores identificaram mais de 25 locais de
disposição de lixo, alguns ativos e outros já desativados. Todo
tipo de lixo foi identificado nos locais; desde entulho, papel,
material orgânico, plástico, vidros, químicos até rejeitos de incineração lançados diretamente na rocha carbonática.

Outro exemplo a ser citado é o caso de uma cidade nos Estados Unidos, próxima a Madison, Flórida. Waltham, Bell e Culshaw
(2005) demonstraram a necessidade de pesquisas profundas quando
da instalação de um aterro. Sua operação iniciou em 1971, após pesquisas superficiais no terreno. Mesmo sem a instalação da camada
impermeabilizante de argila, resíduos industriais e agrícolas foram
despejados no local, contaminando os poços da região. A contaminação chegou a atingir cerca de 2 km pelo manancial cárstico, com
aumento observado em épocas de chuvas mais intensas.
Os mesmos autores descrevem outro aterro implantado
após intensas pesquisas de sondagem e resistência do solo, perto de
Chattanooga, Tennessee. A cobertura existente era de cerca de 3 a
15 m de profundidade; e cerca de 12 dolinas foram escavadas até a
exposição da rocha matriz para estudo e posterior cobertura com
rochas, solo e geogrelha. Toda a área foi impermeabilizada com uma
camada de 600 mm de argila em toda a sua extensão. Uma efetiva
rede de drenagem de chorume foi instalada a fim de levar o percolado a uma estação de tratamento. Mesmo com todos os estudos,
acredita-se que os aterros sanitários instalados em áreas cársticas sofrem a ameaça constante dos processos de dolinamentos.
Nos dois casos apresentados por Waltham, Bell e Culshaw
(2005), além da contaminação da água subterrânea, o desenvolvimento ou alargamento de dolinas próximas ou sob o aterro podem
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levar à danificação da geomembrana e geogrelha (se existentes) e até
mesmo à destruição do aterro pelo abatimento de sua base.
Algumas obras obedecem a certos padrões de segurança,
mesmo que não sejam totalmente eficazes. “Um aterro no Missouri
foi protegido com uma camada impermeável necessária para cobrir
quase todo o entorno da dolina.” (STELMACK apud WALTHAM;
BELL; CULSHAW, 2005).
A região apresentava arenito sobreposto por calcário e a dolina era um falhamento parcialmente coberto por solo e restos de
vegetação. Uma camada dupla de geogrelha foi utilizada numa área
de cerca de 30 m2 abaixo da cobertura de todo o local, a fim de
propiciar maior resistência à cobertura pedológica. Essa obra foi
projetada com o objetivo de resistir ao alargamento da falha, aumentando a coesão e resistência dos sedimentos, com o propósito de
não permitir a contaminação (WALTHAM; BELL; CULSHAW,
2005). Ainda assim, a administração do aterro sofria críticas por
parte de alguns profissionais, que não acreditam na sua eficácia.
Todos os exemplos citados, além dos impactos físicos que
podem acarretar, levam-nos a crer que os ácidos gerados pelos percolados também podem atacar quimicamente a rocha carbonática,
aumentando ainda mais a dissolução local.
Waltham, Bell e Culshaw (2005) apontam o caso de uma indústria de produção de derivados do leite em Allansford, Austrália.
A empresa despejava diariamente efluentes não tratados ou pouco
tratados diretamente na rocha calcária. Cerca de 380.000 m3 desses
resíduos foram lançados diariamente por cerca de 50 anos, criando
uma pluma de contaminação que se estende por cerca de 2.500 m,
com até 30 m de profundidade no aquífero.
O efluente desse tipo de indústria é normalmente composto
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por uma mistura solúvel e insolúvel de material orgânico que fermenta, produzindo uma massa negra, malcheirosa e anaeróbica, juntamente com metano e dióxido de carbono. Inicialmente apresenta
pH entre 3 e 4, podendo ser reduzido pelo CO2 produzido, aumentando, assim, a dissolução da rocha. Além da contaminação da água,
colapsos estruturais do terreno também podem ocorrer.
Outro problema originado pela própria dinâmica de um
aterro é a migração de gases. Smith (1999) afirma que a disposição
de resíduos sólidos urbanos é uma prática comum a muitas localidades por pelo menos 40 anos, dando origem a inúmeros aterros ou
depósitos em áreas cársticas por diferentes regiões do globo. Estudos recentes mostram que os gases oriundos da decomposição dos
resíduos também podem ser potencialmente perigosos, uma vez que
se movem lentamente pelas fissuras e poros das rochas ou solo, migrando por grandes distâncias.
Como vimos, a disposição inadequada de lixo em áreas cársticas não é uma particularidade dos países em desenvolvimento e
devem ser evitadas ao máximo.
Existem cerca de 50 depósitos clandestinos de resíduos sólidos no carste do estado da Virginia, mesmo com a existência de
leis especificas sobre o assunto (WALTHAM; BELL; CULSHAW,
2005). Estudos ainda apontaram para a existência de mais de 1.300
dolinas nessa situação na mesma região, onde cerca de 600 apresentam risco potencial de contaminação da água subterrânea.
Eiswirth e Hötzel (1997) levantaram um estudo sobre o
aterro sanitário de Grotzingen, Alemanha, apontando a possível
contaminação do manancial subjacente pela migração do chorume.
O percolado atingiria uma zona fraturada subterrânea e acabaria por
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contaminar a água sem que houvesse a atenuação de sua carga poluente devido aos padrões de drenagem da área.
Em outros casos, a disposição inadequada de lixo e consequente contaminação da água subterrânea pode ocorrer em formas
do pseudocarste, como é o caso dos tubos de lava do Havaí. Halliday (2004) afirma que espeleólogos e pesquisadores passaram a se
preocupar ainda mais com essas ocorrências. A disposição de resíduos sólidos é observada através da comprovação do descarte de
embalagens de substâncias tóxicas ou prejudiciais ao meio ambiente
e à saúde humana, incluindo resíduos automotivos e de origem agropecuária, bem como esgoto doméstico.
Halliday (2004) menciona que Stearns e Clark (1930) iniciaram a discussão sobre os tubos de lava como canais naturais de drenagem de água que fornecem a passagem livre para a água subterrânea e que, em certos casos, seus fluxos podem ser importantes; especialmente durante eventos pluviais intensos, podendo causar enchentes-relâmpago.
No Havaí, a contaminação da água subterrânea não se limita
apenas aos tubos de lava da região. Grande parte do esgoto da ilha
chega ao subterrâneo por meio de buracos ou fraturas na rocha, e
“grande parte das enchentes da ilha é tão potente que apenas uma
pequena parcela da capacidade total de contaminação do poluente é
carreada” (HALLIDAY, 2004, p.75). Mesmo assim, o risco de haver
contaminação das fontes de água potável, dos “berçários” da vida
marinha ou das praias é eminente. No sudeste da península Italiana,
na região de Puglia, a Sociedade Italiana de Espeleologia (2002) descreve os graves problemas ambientais ocorridos na região. As dolinas são utilizadas como depósitos de lixo e os resíduos levados cada
vez mais longe dentro do carste, podendo ser encontrados desde
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animais mortos até carcaças de automóveis e motocicletas.
Na caverna, Ana Ole To, nas Ilhas Samoa, pode-se observar
uma enorme pilha de resíduos deixados pelo homem (Figura 1), e
não simplesmente trazidas pelo fluxo hidrológico, como no caso da
Caverna Wellington Höle em Waitomo, Nova Zelândia, por exemplo (Figura 2).

Figura 1: Enorme pilha de resíduos na caverna, Ana Ole To, nas Ilhas Samoa (Fonte:
<http://wasg.iinet.net.au/baddev.html>)

Figura 2: Resíduos carreados dentro do
sistema cárstico de Waitomo, Caverna
Wellington Hole, Nova Zelândia.(Fonte:
<http://wasg.iinet.net.au/baddev.html>)

Ações de remediação ou limpeza
O termo “remediação” remete a uma série de significados,
sendo basicamente reconhecido como a aplicação de técnica ou
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conjunto de técnicas em uma área contaminada, que visam à remoção ou à contenção dos contaminantes presentes de modo a possibilitar a sua reutilização com limites aceitáveis de riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Se, além da aplicação de técnicas de descontaminação, são utilizados métodos de contenção, esse termo
também pode ter o significado de “prevenção”. Geralmente essa
“limpeza” pode ser dividida em três formas:
1) Remoção: ocorre quando produtos químicos nocivos são removidos do ar, do solo ou da água contaminada;
2) Tratamento: processo no qual a contaminação é tratada a fim de
reduzir a toxicidade dos contaminantes, podendo ser feita no
local (remediação in situ) ou removendo, limpando e inserindo
novamente o solo ou a água contaminada e;
3) Contenção: quando produtos nocivos são deixados no local,
mas uma série de medidas são tomadas para prevenir que esses
possam atingir o ar, o solo ou a água; além de não se permitir o
contato de pessoas com os produtos.
No presente trabalho, abordamos a simples remoção dos resíduos em ambientes cársticos, fato que já causa uma melhoria, pelo
menos a curto prazo. Apenas três dessas atividades, conhecidas
como cleanup, são apresentadas a seguir, no intuito de demonstrar a
seriedade dos impactos:

29

Timo, M.B.; Rodrigues, B. D.
1. A área conhecida como “Circuit Sinkhole”, no sudeste australiano, veio recebendo desde 1992 todo tipo de resíduos sólidos,
principalmente pneus, carcaças de carros e até um barco de fibra
de vidro (Figura 3). O resultado da limpeza foi a remoção de
cerca de 500 toneladas de entulho, cerca de 70 toneladas de metais recicláveis e 80 pneus, em março de 2005 (Figuras 4 e 5).

Figura 3: Resíduos dispostos desde 1992 na Circuit Sinkhole, Austrália
Fonte: <http://www.wasg.org.au/images/sa2.jpg>

Figura 4: Resíduos sendo removidos da
Circuit Sinkhole. Fonte:

Figura 5: Circuit Sinkhole recuperada.
Fonte:<http://www.wasg.org.au/images/sa4.jpg>

<http://www.wasg. org.au/images/sa3.jpg>
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2. A Sociedade de Espeleologia da Flórida, em 2001, deu início a
uma série de programas visando à limpeza de uma determinada
área. O sistema conhecido como “Perras Sink” consiste em uma
série de 13 pequenas dolinas de dissolução. O projeto foi considerado um sucesso por ter conseguido retirar do ambiente um
refrigerador, um fogão, uma máquina de lavar, uma motocicleta,
latas de tinta, filtros de óleo e latas de graxa (Figuras 6 e 7).

Figura 6: Resíduos retirados no Perras Sink, Florida.
Fonte: <http://www.floridacaving.com/pages/events/11_10_01.htm>

Figura 7: Fotos de uma dolina antes e depois do cleanup.
Fonte: <http://www.floridacaving.com/pages/events/11_10_01.htm>
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A mesma organização realizou outro cleanup na caverna “Vampire Sink” (Figura 8), em 2003. Por muitos anos, a região recebeu lixo de
variada composição. Por ser uma caverna alagada, é considerada como
uma das várias portas de entrada para a contaminação do Aquífero da
Flórida. A caverna e seu entorno foram, por muito tempo, locais de disposição de resíduos como pneus, vidro, tambores de óleo e até mesmo
agulhas cirúrgicas (Figura 9).

Figura 8: Entrada da Caverna Vampire Sink, Florida
Fonte:<http://www.caves.com/fss/pages/events/08_9_03.htm>

Figura 9: Entulho retirado da Caverna Vampire Sink, Florida.
Fonte: <http://www.caves.com/fss/pages/events/08_9_03.htm>
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Em todos os casos, acreditamos não haver outra regra geral
a não ser a Educação Ambiental, por meio da sensibilização da população, para prevenir a ocorrência de áreas de disposição inadequada de resíduos, como mostrado anteriormente.
Todos os envolvidos em atividades de cleanup acreditam que
a melhor estratégia é a adoção de ações preventivas junto à comunidade e aos donos da terra. Além disso, estratégias integradas aos
processos, produtos e serviços poderiam ser úteis ao aumentar a
eficiência do desempenho ambiental e reduzir os riscos à saúde humana e ao meio ambiente, devendo estar voltadas, entre outras coisas, à redução de desperdícios, à redução ou eliminação do uso de
substâncias tóxicas e à redução da quantidade de resíduos sólidos
gerados por processos e produtos.
Diversos conceitos, tais como prevenção à poluição, produção mais limpa, tecnologias limpas, minimização de resíduos e redução na fonte têm sido utilizados para definir essas técnicas. A
adoção de quaisquer dessas práticas requer mudanças de atitude,
gestão ambiental responsável e avaliação de alternativas tecnológicas; implicando, muitas vezes, em modificações nos equipamentos,
nos processos ou procedimentos, reformulação ou replanejamento
de produtos, substituição de matérias-primas e melhorias na gestão
administrativa e técnica da empresa – tarefa nem sempre simples.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Kohler (1989) o relevo cárstico é, por definição, frágil,
e os constantes abatimentos e inundações não comportam grandes
obras de engenharia. Além disso, o endocarste (as cavernas), parte
integrante da paisagem cárstica, são “depósitos” naturais da história
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e evolução humana.
Vários estudos recentes apontam essas regiões como fontes
de informação relevante para o estudo do clima global, bem como
para os fatos pertinentes aos estudos antropológicos, arqueológicos,
geológicos, paleontológicos e mineralógicos. Sendo assim, estudos
que levem a adequadas técnicas de manejo se fazem necessários a
fim de preservar esses ambientes.
Pelo fato de o carste estar intimamente ligado a um sistema
hidrológico local e regional, ameaças a esse sistema levam à contaminação da água subterrânea. Tais ameaças incluem a interrupção
ou mudança do fluxo do aquífero, instabilidades no terreno, escoamento superficial de estradas e cidades, contaminação por esgoto,
pesticidas e disposição de resíduos sólidos, entre outros.
Qualquer dessas situações gera enormes prejuízos financeiros aos cofres públicos e privados, além de comprometer a qualidade ambiental de extensas áreas. Dessa forma, embora seja necessária a implantação de aterros localizados em planícies cársticas,
poucos são os casos que podem ser aceitos sem ressalvas e especial
atenção. Deve-se ter em mente que o carste não deve comportar
esse tipo de obra em virtude de seu caráter de alta solubilidade.
Kohler (1989) aponta para a necessidade do planejamento
racional de utilização do carste, condicionado pelo relevo e pelo sistema hídrico. Em alguns casos, dolinas são vistas como depressões
inconvenientes no terreno. Para alguns técnicos, empresários e população em geral, as dolinas são vistas como convenientes depósitos
de resíduos, sendo usadas para esse fim em quase todo o mundo
(WALTHAM; BELL; CULSHAW, 2005).
No entanto, sabe-se que, na maioria dos casos, dolinas de
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dissolução são aproveitadas por fazendeiros e moradores como locais propícios à agricultura. Tais depressões cársticas, por serem
condicionadas por regimes sazonais de acumulação de sedimentos,
geralmente apresentam solos férteis.
Concordamos com Campos, Satler e De Couto (2002)
quando nos dizem que é de extrema importância a formação dos
indivíduos e não simplesmente sua doutrinação na questão dos resíduos sólidos.
A informação somente não nos garante a mudança de conduta das pessoas em relação a esse tema, sendo necessária a criação
de condições favoráveis para que a população transforme a informação em conduta.
Assim, a educação ambiental não pode cair no imediatismo,
mas, sobremaneira, deve ser incorporada de acordo com as realidades de cada região, com o envolvimento da comunidade, que assegure a construção de uma sociedade mais participativa e efetivamente cidadã (SATO, 1999, p.2).
Também destaca-se aqui a tentativa de controlar os impactos potenciais nas áreas cársticas, com as aplicações de geomembranas. Estas se mostraram soluções pouco econômicas na maioria dos
casos em que foram utilizadas em dolinas por serem idealizadas para
atingir uma estabilidade a curto prazo.
Segundo Waltham, Bell e Culshaw (2005), mesmo que uma
geomembrana seja utilizada na impermeabilização de uma dolina, é
impossível a instalação de um efetivo sistema de drenagem do percolado sem que haja enormes gastos para os constantes bombeamentos, caso esses sistemas venham a se danificar pela própria dinâmica do relevo.
Sendo assim, o público em geral e o poder público devem
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estar atentos aos pontos críticos no meio ambiente, principalmente
à vulnerabilidade da paisagem cárstica.
Processos de remediação devem ser evitados, pois são muito
caros. O mais sensato a se fazer são os estudos sérios e aprofundados para que os gastos sejam minimizados e que, em hipótese alguma, áreas ricas em rochas altamente solúveis sejam utilizadas
como sítios preferenciais para instalação de aterros sanitários.
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O CARSTE COMO PANO DE FUNDO NAS OBRAS DE
FICÇÃO: DUALIDADE DE PERCEPÇÕES1
Luiz Eduardo Panisset Travassos
Desde os tempos mais remotos, as cavernas sempre desempenharam um papel importante nas sociedades humanas. Como locais de abrigo ou culto, ocuparam (e ainda ocupam) a imaginação
humana, especialmente no tocante ao que poderia ser encontrado
em seu interior. Assim, para muitas pessoas, o simples fato de escutar a palavra caverna é suficiente para provocar sentimentos negativos e, principalmente, claustrofóbicos com imagens de um mundo
sombrio habitado por demônios e outros seres.
Em alguns casos, muitas lendas e mitos associam as cavernas
à morada de deuses ou locais de ressurreição, fertilidade ou adoração. Na Bíblia, são mencionadas como abrigos, tumbas, esconderijos ou locais para reza e meditação (STEWARD, 2005).
Talvez a obra mais conhecida que utiliza uma caverna como
figura para expressão das ideias seja a Alegoria da Caverna. Nesse trabalho, o filósofo grego Platão utiliza a caverna para realizar uma
analogia à libertação do homem para a filosofia, ou melhor, para
entender o nível de conhecimento humano e a relação com seu entorno. Na caverna, indefesos prisioneiros são mantidos acorrentados desde a infância, impossibilitados de se mexer ou de se verem.
Dessa forma, são forçados a acreditar em tudo o que seus captores
Artigo originalmente publicado na revista O Carste, do Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas:
TRAVASSOS, L.E.P. O carste como pano de fundo nas obras de ficção: a dualidade das percepções. O Carste (Belo Horizonte), v.19, n.4, p.62-69, 2007.
1
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consideram realidade e lhes mostram através da sombra de uma fogueira acessa.
Steward (2004; 2005) lembra que, também na mitologia
Grega e Romana, inúmeras “viagens” foram feitas ao subterrâneo,
sendo exemplificadas, por exemplo, na Ilíada de Homero. Já no início
do século XIII, Dante Alighieri foi um dos primeiros escritores a
combinar mitologia, ciência e religião na Divina Comédia. Essa obra
descreve uma jornada espiritual pelo inferno, o purgatório e o céu.
Demônios e estranhas criaturas, até mesmo o Diabo, foram encontrados no centro da Terra.
A partir desse trabalho, considerado como uma obra-prima
da literatura, as imagens do subterrâneo emergem através de poemas, contos, romances e, posteriormente, em filmes de ficção e terror.
As cavernas na literatura
A disseminação da imagem das cavernas em obras literárias
continuou nos séculos que se seguiram à Divina Comédia, evoluindo também para imagens agradáveis. Steward (2004) assinala um
famoso poema do inglês Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), no
qual um rio passa por cavernas inimagináveis ao homem, como lugares duplamente sagrados e encantados.
Em 1864, Júlio Verne descreve uma Viagem ao Centro da
Terra, na qual a Terra é apresentada oca e habitada por criaturas humanoides, que se desenvolviam por vastos oceanos e paisagens
montanhosas. Tal mundo era acessível através de um vulcão extinto.
Para Steward (2004), na obra Cidade Subterrânea ou The Underground
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City, Verne mais uma vez retorna ao subterrâneo. Outros títulos alternativos dessa obra em inglês são: The Child of the Cavern e Strange
Doings Underground.
Para os jovens leitores, as cavernas são normalmente percebidas como lugares perfeitos para encontrar aventura e perigo. Assim, em 1865, Lewis Carroll escreve Alice no País das Maravilhas, cujo
título original era Aventuras de Alice no Subterrâneo. Nessa obra, a jovem cai em um buraco e descobre um novo mundo cheio de estranhas criaturas e lugares inimagináveis. Algumas interpretações acadêmicas sobre a obra destacam a vontade humana de romper com
uma ordem pré-estabelecida, por exemplo.
Mais de uma década depois, em 1876, o clássico de Mark
Twain, As Aventuras de Tom Sawyer, tem seu enredo desenvolvido em
torno de uma caverna e a dificuldade de encontrá-la. É interessante
lembrar que, atualmente, essa caverna é uma das mais visitadas no
Estado do Missouri, Estados Unidos.
Em 1885, Henry Rider Haggard escreve As minas de Salomão,
obra que retrata aventureiros em busca das riquezas do rei bíblico
Salomão. As cavernas são retratadas no livro, geralmente
associaadas a sentimentos negativos. Na tradução para o português
de Eça de Queirós (1891), é possível destacar um trecho do Capítulo
V: “Os nossos nervos, desorganizados já não puderam com esta
nova e brusca emoção. Tropeçando uns nos outros, largamos desesperadamente a fugir para fora da caverna”. Tal sentimento de
medo em relação a algum fato ocorrido no interior da caverna é
suprimido, posteriormente, no Capítulo XIII, intitulado “A grande
caverna”. O sentimento de admiração pelo fenômeno natural toma
o lugar dos sentimentos negativos: “Não tardamos em perceber que
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estávamos simplesmente n’uma caverna de estalactites, de inigualável beleza. Cada uma d’aquelas gotas de água, que caía, com um som
úmido e triste, era mais uma coluna que se estava formando. Há
quantos séculos andava a Natureza trabalhando n’aquela obra maravilhosa?”
Já no século XX, em 1914, o escritor Edgar Rice Burroughs,
utilizando a mesma temática de Verne, viaja ao Núcleo da Terra (Figura 1) por meio de um foguete, chegando a um lugar semelhante à
Terra, com Sol, Lua, fósseis e uma raça inteligente de primatas.
Nessa obra, mais uma vez ocorre a mistura da realidade com a ficção, embora esta última seja muito mais aparente. Em todo o texto,
é possível constatar a presença das cavernas como locais misteriosos.
No livro Uma Passagem para a Índia, de E.M. Foster (1924),
escrito durante o domínio inglês sobre a Índia, as Cavernas de
Marabar são retratadas como lugares complexos, confusos e incontroláveis, sendo utilizadas como um
poderoso símbolo para demonstrar
o que ocorre quando duas culturas
tão diferentes entram em choque.
No romance, uma jovem inglesa
acusa seu guia local de tentativa de

Figura 1: Exemplo de um dos pôsteres de
anúncio do filme (Fonte: <http://www.impa
wards.com/1976/at_the_earths_core.html>)
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estupro, desencadeando tensões raciais entre os colonizadores e colonizados.
Retornando aos clássicos infantis, um importante escritor
nacional deve ser lembrado. Monteiro Lobato, que inicia a série O
Sítio do Pica-Pau Amarelo” em 1921, retrata as cavernas como morada
de seres da mitologia grega, por exemplo, ou de vilões como a Cuca,
em livros escritos até 1947.
Outras obras literárias surgem nas décadas seguintes, destacando-se entre estas os populares livros de J.R.R. Tolkien. Em 1937,
o livro O Hobbit é publicado e, na sequência, em 1954, os dois primeiros volumes de o Senhor dos Anéis. Nesta obra, um mundo secundário é habitado por humanos, dragões, trolls (seres
antropomórficos do folclore escandinavo), orcs e elfos. Em sua
adaptação para o cinema, locações no carste da Nova Zelândia
foram utilizadas, ressaltando ainda mais as terras místicas retratadas
nos livros (Figura 2).

Figura 2: Campos de lapiás em alta montanha na Nova Zelândia no filme
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“A Sociedade do Anel”

Rowling (2005) reserva um capítulo do livro Harry Potter e o
Enigma do Príncipe para descrever uma caverna. Especificamente no
Capítulo XXVI, a caverna é descrita como o local onde o vilão Voldemort esconde uma Horcrux. Tal item é descrito pela autora como
o “objeto no qual uma pessoa ocultou parte de sua alma”
(ROWLING, 2005, p.390) no intuito de alcançar a imortalidade. A
caverna, repleta de cadáveres, localiza-se no alto de um “penhasco
escarpado, negro e indistinto” (ROWLING, 2005, p.436), protegida
por águas perigosas. Além disso, “vários nichos pontudos”
(ROWLING, 2005, p.437), que impedem ou dificultam a locomoção das personagens, remetem à imagem de lapiás. O sentimento de
espanto fica claro, entre outras passagens, no trecho: “Estavam à
beira de um grande lago negro, tão vasto que Harry não conseguia
divisar suas margens distantes, em uma caverna tão alta que seu teto
não era visível” (ROWLING, 2005, p.440).
As cavernas nos filmes
Assim como na literatura, as filmagens em cavernas ou a representação das cavernas nessas obras são comuns. Vale destacar
que muitos filmes que surgem posteriormente são releituras das
obras literárias clássicas já citadas.
A representação desses ambientes nas telas do cinema
ocorre mais especificamente a partir do ano de 1896, com a obra A
Sea Cave near Lisbon, de Harry Short. Esta produção é uma espécie
de documentário, no qual a boca de uma caverna serve de moldura
para o movimento das ondas quebrando na rocha. Dois anos mais
tarde, em 1898, o filme La Caverne Maudite inicia a representação das
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cavernas como ambientes hostis. No Internet Movie Database
(IMDb) existem pelo menos 50 títulos de filmes relacionados ao
termo caverna e cerca de 20 deles estão cadastrados na seção de
terror/ficção. Outros filmes clássicos de ficção/aventura, como As
Minas do Rei Salomão, Guerra nas Estrelas, Batman e Indiana Jones e a
Última Cruzada, revelam as cavernas como locais cheios de significado e mistério.

Figura 3: Seres mutantes no filme “A Caverna”.

Em 2006, no Brasil, foram lançados pelo menos três filmes
que retratam as cavernas como lugares de terror e morada de seres
terríveis: A Caverna (Figura 3), O Abismo do Medo (Figura 4) e A Caverna Maldita (Caved In) (Figura 5). No primeiro, os produtores utilizaram locações na Romênia e em Yucatán (México), especialmente
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para as cenas de espeleomergulho. Já no segundo há paisagens da
Escócia e Inglaterra; e o último também valeu-se de cenários naturais romenos. Em 2007, o polêmico filme Turistas exibe locações
subterrâneas da Chapada Diamantina, mesmo o enredo tendo se
desenrolado no Rio de Janeiro.

Figura 4 – Cenas do filme “O Abismo do Medo”. Fotos da entrada da
caverna, do exocarste e dos seres do subterrâneo.
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Figura 5: Visões do exocarste no filme “A Caverna Maldita”.

Tal fato leva à reflexão sobre quão interessante é o campo
das pesquisas de percepção ambiental, bem como o estudo das dualidades do imaginário coletivo relacionado ao carste. Assim, mais
dois filmes, de gêneros totalmente diferentes dos anteriores, devem
também ser destacados.
O primeiro é o filme Crônicas de Narnia: o leão, a feiticeira e o
guarda-roupas, de 2005. Adaptado do livro homônimo, de C.S. Lewis,
o conto retrata as aventuras de quatro crianças que são enviadas para
uma mansão no interior da Inglaterra, para ficarem protegidas durante a Segunda Guerra Mundial. Lá encontram um guarda-roupas
mágico que, na realidade, é uma passagem para um outro
mundo místico – Narnia –, dominado por uma poderosa bruxa.
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Mas o que isso tem a ver com mundo subterrâneo? Para os
que estudam o imaginário coletivo das cavernas, o armário pode ser
percebido como a própria “caverna”, ou seja, o “portal da Antiguidade” que leva a outros mundos desconhecidos. Nesse “novo
mundo” de Narnia, a poderosa bruxa exerce seu poder a partir de
um castelo (caverna) de gelo. Um fauno, personagem da mitologia
grega meio homem meio bode, mora em uma caverna entre imponentes torres de calcário (Figura 6). Ao final do filme, a batalha entre
o bem e o mal é travada em um magnífico polje (Figura 7), comprovando o fato de que, normalmente, o exocarste é associado a sentimentos positivos. Crônicas de Narnia foi filmado na Inglaterra, Polônia, Nova Zelândia e República Tcheca, locais que apresentam áreas
cársticas expressivas.

Figura 6: Acima, duas torres sulcadas por lapiás. Abaixo, uma caverna retratada como a
moradia de um Fauno.
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Figura 7: O exocarste nas Crônicas de Narnia. Importante notar os lapiás verticais na rocha.

Outro filme que comprova essa visão, porém com modificações no tocante à percepção do endocarste, é Eragon (2006). As
filmagens foram realizadas em regiões cársticas da Hungria e Eslováquia e, algumas cenas florestais, no Canadá. Também com base
em um livro de ficção de mesmo nome, é o primeiro filme de uma
provável trilogia2. Seu enredo retrata a história fantástica de um
mundo protegido por dragões e seus cavaleiros contra as forças do
mal. No entanto, cavaleiros renegados, utilizando-se de poderes da
magia negra, acabam com o domínio do bem. Cabe a Eragon a tarefa de restabelecer a paz.

Nota dos organizadores: Atualmente existem quatro livros: Eragon, Eldest, Brisingr e Inheriance.
2
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A dualidade das percepções está no fato de que em Eragon,
mesmo que mais uma vez um mundo fantástico seja retratado através de belíssimas regiões cársticas, as cavernas são percebidas tanto
como o refúgio do bem quanto morada do mal. A conotação negativa geralmente atribuída ao endocarste não é unânime. Ao analisar
o mapa do mundo de Eragon, pode-se notar uma semelhança com
a região da Planície da Hungria com os Cárpatos ao norte e os Alpes
Dináricos a oeste. Se tal fato foi intencional, não se pode afirmar.
Em relação aos dragões e às paisagens montanhosas, vale a
pena destacar o que o famoso geógrafo humanista Yi-Fu Tuan ressalta em seu livro Paisagens do Medo. Na obra, o autor relata uma passagem, no mínimo interessante, de um grande explorador alpino,
Johann Jacob Scheuchzer, que se dedicou ao estudo das plantas, minerais e movimentos do gelo dos Alpes europeus de 1702 a 1711,
inclusive com a catalogação dos dragões suíços. Segundo Scheuchzer, “os melhores dragões viviam em Grisons, o maior e mais escasseado povoado dos cantões suíços. A região é tão montanhosa e
com tantas cavernas, que seria estranho não encontrar aí, dragões.”
(BERR apud TUAN, 2005, p.129).
Os estudos humanistas e o carste
Com o exposto, acredita-se que investir nos estudos de percepção ambiental e imaginário coletivo seja de fundamental importância para melhor conhecer e compreender certos valores e explicar atitudes de um grupo social em relação ao meio ambiente.
Os pesquisadores humanistas direcionam seus trabalhos
para a compreensão das experiências, percepções e vivências de um
grupo social ou indivíduo com os lugares e não-lugares buscando na
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fenomenologia, as “principais bases filosóficas da Geografia Humanística, que considera que todo o conhecimento é proveniente do
mundo da experiência humana, onde as ideias e as coisas estão indissoluvelmente ligadas entre si, constituindo um único fenômeno”
(SILVA, 2002, p.78).
Em seu estudo sobre a Topofilia, Tuan (1980, p.26) afirma
que “um símbolo é uma parte que tem o poder de sugerir um todo
(...). Em um mundo tão ricamente simbólico, os objetos e eventos
assumem significados que para os estrangeiros podem parecer arbitrários”. Determinadas formas de interação com os espaços os
transformam em lugares em um processo de atribuição de valores
que, por muitas vezes, não são compreendidos por aqueles alheios
a determinado grupo social.
Um exemplo que ilustra a expressão do temperamento de
um grupo social é a Lenda do Lapão Velho, descrita por Mendes
(2003), que aponta o preconceito e a intolerância religiosa dos moradores da região com as práticas do candomblé. Diz a lenda que,
após um ritual de candomblé, a gruta teria se fechado dando origem
à abertura de outra gruta, a do Lapão Novo, local atual de práticas
associadas ao catolicismo.
Um outro exemplo da interação humana com os espaços/lugares é lembrado por Kranjc (2005), quando descreve as lendas e tradições de Udin Boršt, Eslovênia. Na região, acredita-se que
exista um humano com cabeça de cachorro – Pesoglavec –, perseguindo as pessoas que, então, se escondem na caverna Arneševa
lunkja. Outra lenda registra o desaparecimento de um Castelo
Branco que, supostamente, havia sido “engolido” por uma caverna.
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CONCLUSÕES
É importante ressaltar que, certamente, as obras citadas no
texto não devem ser consideradas como as únicas em que as cavernas ou o carste são retratados. Inúmeras outras obras poderiam ter
sido citadas, mas optou-se nesse trabalho por escolher as clássicas
e, por consequência, mais conhecidas.
Através da análise das obras, dois mundos podem ser identificados: um ficcional e outro da interpretação do real. Sendo assim,
foi possível ressaltar a importância dos estudos de percepção e análise sobre a capacidade do homem em atribuir significados aos símbolos. Junto a isso, faz-se necessário demonstrar sua importância na
compreensão dos valores de uma coletividade, para dar continuidade aos trabalhos relativos às representações humanas das cavernas e à preservação do ambiente.
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AS CAVERNAS COMO OBJETOS DO TURISMO RELIGIOSO EM DIFERENTES CRENÇAS RELIGIOSAS: ALGUNS EXEMPLOS MUNDIAIS3
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INTRODUÇÃO
O Homem tem se fascinado com as cavernas desde os tempos mais remotos. Geralmente foram utilizadas como lugares de refúgio e abrigos podendo, inclusive, ser inconscientemente associadas ao útero materno. Representam, assim, lugar de nascimento e
de renascimento. Em outros casos podem ser relacionadas a locais
onde começaria ou terminaria a vida.
Durante sua evolução, pode-se dizer que o Homem passou
a observar as coisas ao seu redor como sendo animadas. Passaram
Artigo originalmente publicado na revista O Carste, do Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas:
ANDREYCHOUK, V.; TRAVASSOS, L.E.P.; BARBOSA, E. P. As cavernas
como objetos do turismo religioso em diferentes crenças religiosas: alguns exemplos mundiais. O Carste (Belo Horizonte), v. 22, n.2, p. 48-64, 2010.
3
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a acreditar que “os animais, as plantas, os rios, as montanhas, o sol,
a lua e as estrelas continham espíritos, os quais era fundamental apaziguar” (GAARDER; HELLERN; NOTAKER, 2005, p. 18); surgindo, talvez, as formas primitivas de cultos religiosos. Por esse motivo, considera-se a ligação humana com o subterrâneo como sendo
um aspecto religioso (ainda que primitivo) onde o Homem pré-histórico passaria a utilizar tais espaços como abrigos e locais onde podia registrar seus feitos diários. Em outros casos, registrava outros
tipos de rituais conforme conhecido hoje pelo estudo das pinturas
rupestres, por exemplo.
Em diferentes civilizações, as cavernas são percebidas pelo
imaginário coletivo por meio dos mitos, lendas e cerimônias de iniciação como lugares onde a vida surge pelas forças vitais da Terra.
São consideradas os locais onde o sagrado se manifesta ou onde os
espíritos emergem. Cavernas sagradas, localizadas no interior das
montanhas, simbolizam as conexões entre o céu e a terra e como
lugares de significativa energia espiritual. Na Mitologia Grega, as cavernas aparecem nos mitos sobre deuses ou heróis. Steward (2005)
lembra que Zeus, rei dos deuses, teria nascido em uma caverna do
Monte Aegaeon (Caverna Psychro). A Caverna Amnisos, também
na ilha de Creta, é considerada um santuário de Artêmis, a deusa da
fertilidade. O deus dos ventos e do ar, Aeolos, mantém os ventos
em uma caverna, liberando-os somente quando instruído pelos deuses do Olimpo. Para Budin (2004), muitas das cavernas-santuário
foram importantes desde o período Neolítico. Inicialmente, serviam
como locais de moradia, depois como locais de enterros cerimoniais
e então, como lugares sagrados (TRAVASSOS, 2010).
Steward (2005) citado por Travassos (2010) afirma que, em
relação à mitologia romana, a Caverna de Sibila (próxima a Nápoles)
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seria o local de moradia de tal profetisa. Muitas de suas profecias
teriam sido escritas em folhas que eram colocadas na boca da caverna para que as pessoas as encontrassem. Eram, então, consultadas pelos romanos em tempos de crise.
O culto à divindade Mitra também ocorria em cavernas naturais ou artificiais associadas a ressurgências ou rios subterrâneos.
Filósofos gregos também representavam as cavernas como uma figura metafórica do mundo material como representado na Alegoria
da Caverna de Platão. Na China, cavernas serviam como locais de
enterro de imperadores, pois se acreditava que eram os lugares mais
adequados para a ressurreição.
No mundo Cristão as cavernas também são fontes de inspiração. O nascimento de Jesus teria ocorrido em um estábulo organizado em uma caverna. Em Patmos, Grécia, João teria recebido as
revelações, conforme demonstrado no texto bíblico:
Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na
aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na
ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo
testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito
no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz,
como de trombeta (APOCALIPSE 1:1-9).

Por outro lado, em tradições orais populares de vários países, as cavernas são retratadas como locais de residência de fantasmas, duendes, dragões e locais onde tesouros estariam escondidos.
A escuridão e os espaços confinados das cavernas são frequentemente associados a lugares demoníacos. Na Antiguidade Clássica
também eram percebidas como portais do inferno ou a entrada para
o Reino de Hades. Assim, “o inferno é o lugar subterrâneo onde
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descem as almas depois da morte (...).” Sua entrada, para os gregos,
situava-se nas cavernas próximas ao cabo Tenaro, ao sul do Peloponeso (COMMELIN, 1993, p.187). O misterioso, caracterizado pelo
domínio da escuridão é, também, comumente associado aos abismos sem fim. Raramente alguém pertencente a um grupo social que
acredita nesses princípios se arrisca a penetrar nas porções mais profundas de uma caverna. Entretanto, as entradas atuam como o lugar
de interação entre o sagrado e o profano, podendo ser sacralizadas
por uma epifania.
No Egito, funerais e enterros no subterrâneo ocorriam com
frequência e hoje podem ser comprovados ao se visitar as câmaras
subterrâneas artificiais no Vale dos Reis. Imitando cavernas naturais
e aproveitando-se das predisposições naturais da rocha (e.g.: planos
de acamamento, fraturas, etc.), faraós eram enterrados nesses locais
(Figura 1-1). A conexão das cavernas com o “outro mundo” era tão
presente que, na ausência de cavernas naturais que servissem aos
propósitos ritualísticos, pequenas fendas eram alargadas ou outras
eram escavadas na rocha. Essa tradição durou por milênios e pode
ser vista em outras partes do mundo.
Na Idade Média, a relação entre o homem e as cavernas teve
um leve declínio na Europa. Embora ainda estivessem associadas às
“trevas”, quando comparadas à “luz”, suas funções foram se consolidando e cavernas viraram templos. Na Europa Medieval, especialmente na Itália, capelas, igrejas e mosteiros passaram a ser edificados (Figura1-2). Cavernas e abrigos subterrâneos eram, então, sacralizados e assimilados à liturgia. Em outros casos, as cavernas são
consideradas como pequenos oratórios locais e muitas ainda exercem essa função nos dias de hoje (Figura 1-3 e 1-4). Ao analisar as
datas de fundação de algumas das cavernas-igreja conhecidas, nota62
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se que durante a Idade Média houve um processo de construção de
mosteiros em larga escala. A região do Mediterrâneo e do Mar Negro também apresenta inúmeros exemplos. Tais mosteiros pertencem ao Cristianismo, conforme os exemplos identificados na Crimeia (Figura1-5).
Lembrando um importante geógrafo, Elisée Reclus (18761894), é possível atribuir aos habitantes da Crimeia (que foram expulsos da Ásia Menor) a construção de verdadeiras cidades subterrâneas nos penhascos calcários da região, como as Grutas de Djoufout-Kaleh (Figura 1-6), que desempenharam importante papel na
história da região servindo de moradia para monges perseguidos
(TRAVASSOS, 2010).
Mais recentemente, identificamos que com o passar do
tempo, incluindo o século XX, o interesse pelas cavernas sagradas
tem aumentado. Também na Europa, após a queda do Comunismo,
o desenvolvimento do turismo nesses espaços passou a existir graças a uma espécie de “demanda espiritual”.
Sendo assim, o presente trabalho busca identificar alguns
dos papéis desempenhados pelo subterrâneo no tocante ao seu uso
como espaços sagrados. Peregrinações às cavernas, tanto naturais
quanto artificiais, existem por todo o mundo. Constitui-se como objetivo principal desta pesquisa demonstrar o uso de cavernas sagradas no Budismo, no Xintoísmo, no Islã e no Cristianismo. Para
cumprir o objetivo, os autores basearam-se na literatura disponível,
bem como em visitas de campo e em observações pessoais de alguns
dos sítios destacados no trabalho.
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Figura 1 – Exemplos do uso sagrado de cavernas. 1) Entrada para as Tumbas Reais egípcias
escavadas na rocha (Vale dos Reis, Luxor, Egito). 2) Basílica medieval na entrada da Gruta
da Madonna di Frasassi (região de Fabriano-Matelica, Itália). 3) Igreja Ortodoxa em Creta,
Grécia. 4-5) Caverna-Mosteiro de Uspensky, próxima a Bakhchisarai, Crimea, Ucrânia. 6)
Cavernas-templo de Karaims, cidade de Chufut-Kaleh, Crimea, Ucrânia (Fotos: V. Andreychouk).
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Cavernas sagradas Budistas
Para Silva e Homenko (1978) citados por Diniz (2007), o
Budismo é considerado uma família de religiões e filosofias, sendo
difícil afirmar quais de suas partes integrantes é original ou sofreu
menos interferências. Para os autores, o Budismo representa, ainda,
uma tradição metafísica da qual emana uma sabedoria aplicável a
vários instantes da existência. Dessa forma, Diniz (2007) lembra que
a doutrina budista faz um apelo à livre experiência do indivíduo,
distinguindo-se de tantas outras doutrinas religiosas.
Gaarder, Hellern e Notaker (2005, p. 18) afirmam que “o
budismo cresceu dentro do hinduísmo como um caminho individual para a salvação” e, por isso, apresentam pontos em comum.
Isso é percebido ao se estudar cavernas sagradas nesses dois sistemas religiosos.
Com estimativas que abrangem de cerca de 230 a 500 milhões de praticantes, a maioria dos registros apontam números que
oscilam em torno de 350 milhões de praticantes distribuídos no Sudeste Asiático – Mianmar, Laos, Vietnã, Tailândia e Camboja –, porções da China, Índia, Tibete, Nepal, Butão, Mongólia e partes da
Rússia – Buriatia, Kalmykia, Tuva e Khakassia (ADHERENTS,
2006 apud DINIZ, 2007). Nessas regiões, especialmente no Sudeste
Asiático, os templos subterrâneos ocorrem com frequência em regiões carbonáticas.
Nas montanhas da Indochina e na província de Yunnan
(China), milhares de pequenas cavernas são conhecidas e utilizadas
por séculos como locais de expressão da fé e, portanto, são consideradas sagradas. No Laos, em templos dedicados a Buda, tanto na
entrada (Figura 2-1) quanto no interior, existem diversos nichos
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onde são dispostas as estátuas de Buda. A organização espacial de
tais cavernas-templo normalmente segue uma lógica comum: um
vasto salão abriga uma grande estátua e outros nichos menores abrigam as estátuas pequenas (Figura 2-3). Fato similar pode ser observado em cavernas sagradas cristãs que apresentam um altar-mor e
altares secundários.
Aos pés das estátuas de Buda, quase sempre é possível identificar inúmeras outras estatuetas (Figura 2-4). São feitas de pedra e
metal (em sua maioria em bronze) e raramente são encontradas em
madeira ou outros materiais. Variam de tamanho, posição do Buda
e idade. Pertencem ao lugar sagrado e não são retiradas pelos peregrinos ou turistas. Junto às estátuas também é possível identificar
oferendas deixadas pelos peregrinos (flores, frutas e comida). Se esses materiais não são trazidos pelo visitante, normalmente é possível
compra-los na entrada do templo (Figura 2-5). Especialmente nas
cavernas turísticas, existem locais onde os peregrinos ou turistas podem deixar oferendas na forma de dinheiro (Figura 2-6).
Para Aldenderfer (2005), muitos Budistas realizam peregrinações com o objetivo de melhorarem seu carma ou para se beneficiarem diretamente de um lugar impregnado de energia, na medida
em que acreditam ganhar benefícios físicos e mentais.
Destaca-se que o culto religioso budista, no passado, consistia em venerar relíquias de Buda ou de outros personagens sagrados
que eram guardadas nas estupas (pequenos montes de terra) que
evoluíram para os pagodes em forma de domos ou sinos. Foi somente a partir do século I a.C. que a construção de imagens do Buda
e sua adoração tornaram-se prática comum, especialmente nos templos (GAARDER; HELLERN; NOTAKER, 2005), sendo possível
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relacionar sua dispersão geográfica e disposição em cavernas pelo
mundo.

Figura 2 – Cavernas Sagradas Budistas no Laos: 1) Estátua de Buda na entrada da caverna.
2 e 3) Estátuas de Buda no interior da caverna. 4) Imagens de Buda feitas em terracota. 5)
Criança vendendo flores na entrada da caverna. 6) Local para oferenda em dinheiro (Fotos:
V. Andreychouk).
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Geralmente as cavernas sagradas que são consideradas mais
turísticas possuem escadas para facilitar o acesso ao santuário (Figura 3-1 e 3-2). Entretanto, isso não é uma regra. Existem cavernas
onde o acesso é mais difícil e até mesmo arriscado, demandando o
sacrifício por meio de um esforço físico considerável (Figura 3-3).
Algumas cavernas Budistas podem apresentar um portão que faz a
ruptura com o mundo real; entretanto, não são comuns (Figura 34). Pequenos oratórios também podem ser observados nas proximidades de pequenas cavernas ou maciços rochosos (Figura 3-5). Os
tipos de imagens de Buda mais comuns de serem encontradas são
na posição sentada tradicional. Entretanto, também existem imagens do Buda deitado (Figura 3-6).
Cavernas sagradas também existem em regiões dos seguidores do Budismo Tibetano. Um grande número delas se localiza na
porção oeste do Tibete, particularmente na Montanha Kailas. Para
Aldenderfer (2005), muito do planalto próximo a Lhasa tem litologia em calcário, onde processos naturais criaram cavernas e abrigos
sob rocha. No entanto, grande parte das cavernas e abrigos do Tibete também foi criada por ação antrópica quando, pelo menos nos
últimos 2000 anos, as rochas foram escavadas e transformadas para
uso doméstico e, mais comumente, como abrigo para monges, Lamas e outras figuras religiosas. Certamente a maioria das cavernas
da região, sejam artificiais ou naturais, pode ser considerada elementos-chave na geografia religiosa do Budismo regional.
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Figura 3 – Cavernas Sagradas Budistas em Luang-Prabang, Laos. 1) – Escadas que levam
o visitante à Caverna Sagrada em uma caverna mais turística. 2) Caverna sagrada em um
maciço no rio Mekong com escadas de concreto para facilitar o acesso. 3) Caminho íngreme e
“selvagem” de acesso a outra caverna sagrada no Laos. 4) Entrada protegida por portões, fato
que raramente ocorre em cavernas budistas. 5) Pequeno oratório próximo a entrada de uma
caverna. 6) O Buda Deitado no salão principal de uma caverna (Foto: V. Andreychouk).
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Cavernas Sagradas no Hinduísmo
Gaarder, Hellern e Notaker (2005, p. 44) registram que, diferentemente do Budismo, do Cristianismo e do Islamismo, o Hinduísmo não tem um fundador nem um credo fixo. É, por isso, uma
religião caracterizada por uma “imensa diversidade e capacidade de
abranger novos modos de pensamento e expressão religiosa”. Suas
raízes podem ser encontradas “entre o ano 1.500 a.C. e o ano 2.000
a.C., quando os chamados arianos (isto é, os ‘nobres’) começaram a
subjugar o vale do Indo” (GAARDER; HELLERN; NOTAKER,
2005, p. 44).
O Hinduísmo é uma religião praticada por um grande
número de indivíduos. De acordo com Kiernan (2003), cerca de
15% da população mundial a professam. Entretanto, sua
distribuição geográfica é mais restrita à Índia. Cavernas sagradas no
país são bem distribuídas geograficamente e, em sua maioria, são
cavidades subterrâneas artificiais escavadas na rocha. Muitas
apresentam registros culturais importantíssimos a exemplo das
cavernas de Ajanta, Ellora e Elephanta. Tais espaços são visitados
por peregrinos e turistas de todo o mundo, principalmente devido à
reunião de pinturas e esculturas religiosas antigas.
Destacando as cavernas naturais, a mais conhecida caverna
sagrada Hindu é a Caverna de Amarnath, nos Himalaias. Localizada
a cerca de 145 km a nordeste de Srinagar, está a uma altitude de
4.000 m acima do nível do mar. Steward (2005) lembra que no sítio,
os hinduístas veneram uma estalagmite de gelo que é percebida
como o deus Shiva. As demais feições menores são percebidas
como os deuses Ganesha, Parvati e Bhairava. De acordo com a
tradição oral, na caverna, Shiva revelou os segredos da criação e
70

Diferentes olhares sobre o carste e as cavernas: coletânea de trabalhos
imortalidade a Parvati. Acredita-se que aqueles que completarem a
jornada da peregrinação receberão a salvação. Chandrasekharam
(2007) afirma que, devido ao fato de Shiva fazer parte da vida dos
Indianos, um grande número de peregrinos vai a essa caverna. Mais
de 25.000 romeiros de toda a Índia deslocam-se ao local entre os
meses de maio e julho (Figuras 4-1, 4-2, 4-3 e 4-4). Por causa do
calor gerado pelos visitantes, a estalagmite derrete no mês de julho,
reduzindo o tamanho de Shiva. Como parte dos rituais, pó de gipsita
é distribuído aos peregrinos como sendo Vibhuti ou pó sagrado
(TRAVASSOS, 2010).
O acesso à caverna não é fácil. Os peregrinos levam dias
para chegar ao local e é necessária uma longa caminhada sob o ar
rarefeito. Além disso, registra-se a ameaça constante de grupos
extremistas islâmicos na região.
Além dos limites geográficos tradicionais do Hinduísmo, as
Cavernas de Batu (Figura 5), na Malásia, destacam-se no cenário do
turismo religioso e das peregrinações. Próximas a Kuala Lumpur,
recebem cerca de 1,5 milhões de visitantes por ano, especialmente
durante o feriado de Thaipusam. O templo consiste em três cavernas
principais e uma série de outras secundárias e menores. Antes de
ascenderem à caverna pelos 272 degraus, os visitantes deparam-se
com uma grande estátua dourada de Lord Murugan, a principal
deidade da religião Hindu.
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Figura 4 – Detalhes da peregrinação à Caverna de Amarnath. 1 e 3) Os caminhos que levam
à caverna. 2 e 4) Acampamentos de peregrinos nas vizinhanças da caverna.
(Foto: www.fotodelo.ru).
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Figura 5 – Aspectos das Cavernas Batu: 1) O portão de entrada do espaço sagrado. 2) A estátua dourada
de Lord Murugan em primeiro plano e escada de acesso à caverna ao fundo. 3) Interior da cavernasantuário. 4-5) Fieis próximos ao lugar de deposição de oferendas. 6) Peregrinos (o paio com o “sol”) após
um ritual sagrado. (Foto: V. Andreychouk).
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Cavernas Sagradas Xintoístas
Geograficamente, o Xintoísmo é mais limitado ao Japão. A
Shinto, religião do Japão antigo, é rica em simbolismos, cerimônias e
festivais de atmosfera mística. Gaarder, Hellern e Notaker (2005, p.
91) afirmam que sua essência são a cerimônia e o ritual; sua natureza
é complexa e intimamente ligada aos kamis, os milhões de deuses e
espíritos sagrados presentes em tudo que existe. Os kamis são o Sol
e o vento, a montanha e o rio, a rocha e a caverna, a árvore e o
animal. Para Gaarder, Hellern e Notaker (2005, p. 91), “o culto aos
espíritos naturais e ancestrais sempre foi fundamental para o xintoísmo, desde os dias em que o Japão ainda era uma sociedade agrária”.
Muitos aspectos do Xintoísmo relacionam-se às cavernas.
Estas aparecem frequentemente na mitologia. Travassos (2010) cita
Hayes (2005-2009) e Tate (2006), que identificam o Templo de Hase
Kannon ou o Templo de Hase Dera, localizado em uma montanha
de Kamakura. O templo é dedicado à deusa da misericórdia,
Kannon. De acordo com a tradição, a localização do espaço sagrado
foi escolhida pela própria deidade. A estátua que lá existe foi
esculpida em uma única peça de madeira no século VIII. No sítio, é
possível visitar uma pequena caverna com a imagem de Benten (ou
Benzaiten), deusa Shinto da beleza e saúde feminina. No local, os
visitantes ou devotos escrevem seus nomes e pedidos, deixando-os
na caverna para que a deusa os atenda.
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Cavernas Sagradas do Islã
A religião Islã, originada na Arábia, tem como seu fundador,
Maomé. Nascido em Meca por volta do ano 570 d.C., fundou esta
religião que está intimamente relacionada à cultura Árabe. De
acordo com Kiernan (2003) é praticada por cerca de 22% da
população mundial. Gaarder, Hellern e Notaker (2005, p. 127)
lembram que a palavra árabe “íslam” significa “submissão”. Dessa
forma, “o homem deve se entregar a Deus e se submeter à Sua
vontade em todas as áreas de sua vida” (GAARDER; HELLERN;
NOTAKER, 2005, p.127). Atualmente é a segunda maior religião
do mundo. Para muitos de seus praticantes, a adoração de uma
paisagem específica parece ser inaceitável.
Entretanto, a Caverna de Hira (Figura 6a-b) é considerada
sagrada, pois foi o local onde o Profeta Maomé teria recebido as
revelações divinas. Assim, pode-se afirmar que o Islamismo não é
uma religião onde as cavernas sagradas aparecem com frequência,
pois para muitos dos seus seguidores, o subterrâneo personifica as
forças das trevas. Entretanto, em algumas regiões onde tal crença
não existia (Nordeste da Índia, Ásia Central, África Berbere, Iêmen
e Indonésia), é possível identificar cavernas sagradas oriundas de
sistemas religiosos anteriores a ela e que foram assimiladas por
grupos locais. Muitas dessas cavidades são conhecidas, basicamente,
por meio da tradição oral. Algumas cavernas na Bósnia e
Herzegovina, por exemplo, também são reconhecidas como
sagradas por grupos muçulmanos locais, conforme destaca
Mulaomerović (1998; 2009).
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Figura 6a-b – Peregrinos se reunindo na Caverna de Hira, próxima à Meca, Arábia Saudita.
Segundo a tradição do Islã, Maomé teria recebido as primeiras revelações divinas pelo anjo
Jibreel, – ou o Arcanjo Gabriel no Catolicismo – (Foto: BBC News, 2006).

No Tajiquistão, Andrejczuk (1999) destaca a Caverna
Chodza Ischak. Localizada nas Montanhas Fann (Figura 7-1), nas
proximidades do Lago de Alexandre (Figura 7-5), a cavidade abriga
os restos mortais mumificados de um personagem considerado
santo por grupos locais (Figura 7-3 e 7-4). Por essa razão, a caverna
é objeto de peregrinações na Ásia Central (Figura 7-2). Os grupos
de muçulmanos que consideram a caverna sagrada não divulgam sua
existência por vários motivos. Um deles é o fato de que, para outros
grupos, o respeito a corpos não enterrados no chão ou em tumbas
é, de alguma forma, considerado um comportamento profano.
Além disso, temem danos à múmia considerada sagrada.
O acesso à caverna é extremamente difícil e requer um
considerável esforço físico. No passado, foram registrados eventos
trágicos, como quedas em direção ao fundo dos precipícios.
Residentes da vila de Makshewat kishlak, localizada na entrada do
vale que leva à caverna, previnem os visitantes de que o acesso ao
lugar sagrado é difícil e perigoso (Figura 7-6). Para eles, somente um
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homem com uma consciência tranquila pode chegar com segurança
próximo aos restos mortais do santo.
Uma lenda regional tenta explicar a existência da múmia no
interior da caverna como sendo de um missionário budista, líder do
movimento de resistência contra o exército de Alexandre, O
Grande. Entretanto, a pesquisa arqueológica realizada por Andrejczuk (1999) afirma que a múmia já existia no local antes mesmo do
período muçulmano na região (anterior ao século X). Cacos de cerâmica retirados em meio ao círculo de pedras que guarda os restos
mortais (Figura 7-3) datam do século III ao V d.C. Tal fato indica,
também, que o “santo” teria sido enterrado de acordo com as tradições da Ásia Central, antes da era Maometana.
Outro exemplo de templo islâmico em caverna pode ser
visto na Crimeia: a Caverna dos Quarenta Santos (Kyrk-Azis), próxima à vila de Litwinenkovo. Segundo a tradição oral da região, quarenta fieis Tártaros foram mortos na caverna enquanto rezavam.
Por essa razão, o lugar passou a ser considerado sagrado. Doentes
passaram a ser transportados à caverna para que se curassem, deixando pedaços de roupa e cabelo no local; cordeiros eram sacrificados na parte frontal da caverna como parte dos rituais para celebrar
a vitória da recuperação. Com o crescimento das construções de
mesquitas na Crimeia, o fluxo de peregrinos à caverna tem diminuído gradualmente.
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Figura 7 – A caverna sagrada de Chodża Ischaka se localiza nas montanhas
próximas ao Lago de Alexandre, o Grande, no Tajiquistão. 1) As Montanhas Fann que abrigam a caverna sagrada. 2) Um peregrino no íngreme caminho que leva à caverna. 3-4) Esqueleto e restos mumificados do santo
Ischak. 5) O Lago de Alexandre (Iskanderkul) abastecido pela água do degelo. 6) Vertentes íngremes que dificultam o acesso à caverna (Fotos: V. Andreychouk).
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Cavernas Sagradas no Cristianismo
A relação entre as cavernas e o Cristianismo é objeto de
extensas discussões, especialmente no tocante às peregrinações em
virtude de supostas aparições de personagens religiosos ou a
propriedades curativas. Seu número em todo o mundo não foi
cientificamente precisado, mas sabe-se de sua abundância. Por essa
razão, não será possível enumerar todas as cavernas consideradas
sagradas pelos cristãos, sejam elas naturais ou artificiais, com ou sem
significativas modificações. Entretanto, algumas serão destacadas
com o objetivo de favorecer futuras discussões.
Assim como as cavernas sagradas identificadas
anteriormente, mosteiros rupestres católicos podem ser
encontrados por todo o mundo. Sua distribuição espacial
acompanha períodos históricos marcantes e servem como polos de
atração para milhares de pessoas, tanto pelos supostos milagres
quanto pelas cridas relíquias sacras que alguns guardam (Figura 8).
Muitas das cavernas católicas existentes no mundo
originaram-se a partir da escavação da rocha, bem como do
alargamento de fraturas naturais do carste. É muito difícil enumerar
os templos dedicados a Jesus ou à Virgem Maria em razão da
quantidade de exemplos. Também são comuns cavernas
consideradas templos que são dedicados a figuras específicas da
iconografia regional. Para Kocalenko (2001; 2007), as cavernas
sagradas, particularmente abundantes na Península da Crimeia,
desenvolvem-se em arenitos e calcários, ambas rochas sedimentares
mais facilmente esculpidas tanto pela ação natural quanto pela ação
antrópica. Os exemplos mais conhecidos são as cavernas de
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Basman, Ai-Seres, Ai-Danil, Ai-Prokl, Kilce Koba, Danilcza, Iograf,
entre outras.

Figura 8 – Altar principal da Sainte Baume, Caverna Santa, na região de Provença, França.
A tradição oral afirma que Maria Madalena teria passado os últimos dias de sua vida nesta
caverna. É destino de peregrinações deste os tempos mais remotos. O relicário está indicado por
um círculo, na imagem (Foto: L. E.P. Travassos).

Nos países católicos da Europa Ocidental, o exemplo mais
conhecido de destino turístico religioso é a Caverna de Massabielle
(Figura 9), em Lourdes, França. Segundo a lenda, a Virgem Maria
teria aparecido para uma jovem de nome Bernadete Soubirous em
1858. Há mais de 150 anos a caverna é o centro das peregrinações e
é considerada o maior centro Mariano da França. Ela está entre os
maiores do mundo quanto à concentração de peregrinos e registra
cerca de seis milhões de visitas por ano.
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Figura 9 – Aspectos gerais do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. A) A primeira visão
do peregrino quando adentra os portões do Santuário de Lourdes. B) Detalhe da catedral construída sobre a Gruta de Lourdes. C) Detalhe da Gruta de Lourdes e a fila de fieis que tocam
suas paredes em busca de graças ou em agradecimento aquelas alcançadas (Fotos: L. E.P. Travassos).

Na Croácia, a caverna-santuário de Vepric (Makarska Riviera) é considerada a “Gruta de Lourdes Croata”. Fundada em 1908
pelo Bispo George Carica (1867-1921), ela se localiza nas encostas
de uma colina florestada, integrando uma paisagem natural harmoniosa. A caverna e a paisagem do entorno lembram a região francesa
de Lourdes e atraem muitos romeiros da mesma forma que a original, embora sem tamanha projeção mundial.
É necessário lembrar neste trabalho a Igreja da Natividade e
a Igreja do Santo Sepulcro, esta última construída sobre a caverna
onde Jesus teria sido sepultado. A respeito da Igreja da Natividade,
ressalta-se que a caverna utilizada como estábulo era provavelmente
similar a inúmeros outros existentes em Israel e na Palestina: cavernas ou abrigos rochosos geralmente localizados nas vertentes das
montanhas e que possuem paredes, pequenas janelas e portas onde
os pastores podem se abrigar das intempéries. Atualmente, famílias
pobres podem ser vistas morando em lugares como esses.
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No Brasil, o exemplo de uso religioso de cavernas mais antigo é o de Bom Jesus da Lapa, Bahia (Figura 10). Oliveira (2008)
citado por Travassos (2010) registra a importância do afloramento
calcário para o surgimento da cidade de Bom Jesus da Lapa. Ao se
instalar na caverna mais oculta do afloramento, por entre cactos e
vegetação, Francisco de Mendonça Mar estabeleceu residência em
1691. Assim como os eremitas europeus, decidiu isolar-se na região,
tendo sido descoberto porventura por caçadores que andavam pela
região. A notícia se espalhou e a população local ficou interessada
em conhecer aquele estranho homem que “levava uma vida de
santo”. Desde então o local vem atraindo milhares de fiéis todos os
anos e um estudo antropológico importante foi realizado por Steil
(1996).
Ainda no interior da Bahia, outra caverna-templo de importância significativa é a Lapa da Mangabeira, no município de Ituaçu,
sul da Chapada Diamantina (Figura 11). Entre o final do mês de
agosto e o início de setembro, a caverna recebe um número considerável de peregrinos em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. A
tradição, que tem origem ainda no século XIX, movimenta cerca de
100 mil pessoas por ano, sendo considerada a segunda mais importante romaria para cavernas na Bahia. A sua entrada é “guardada”
por um pequeno muro com um portão de acesso ao interior da capela. A descida dos 89 degraus é uma verdadeira prova de fé para o
romeiro, que no seu interior encontra diversas pequenas “capelas”
que guardam imagens de outros santos, como São Gaspar, Nossa
Senhora Aparecida e Santo Antônio.
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Figura 10 – Romeiros no interior do Santuário de Bom Jesus da Lapa, Bahia.
(Foto: Elvis Barbosa).

Figura 11 – Lapa da Mangabeira A) “Capela” do Sagrado Coração de Jesus; B) Capela de
São Gaspar. C) Capela de Nossa Senhora Aparecida (Foto: Elvis Barbosa).
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De acordo com Travassos et al. (2007) e Travassos (2010),
outro exemplo importante é a Lapa de Antônio Pereira, em Minas
Gerais. O sítio está inserido em importante região de Minas Gerais
que, desde a descoberta do ouro na região de Vila Rica e Mariana
pelos Bandeirantes, passou a ser visitada por inúmeros naturalistas
europeus. O local é apresentado brevemente pelo Padre Aires de
Casal, em sua obra “Corografia Brasílica”, e por Spix e Martius, em
suas “Viagens pelo Brasil”. Ademais, aparece nos diários de viagem
do Imperador D. Pedro II, comprovando sua importância cultural.
A caverna se localiza em área urbana no distrito de Antônio Pereira,
próximo a Ouro Preto e Mariana. De acesso fácil, a visita é controlada pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus. No interior do “santuário”, um pátio gramado recebe os romeiros que depositam seus
ex-votos em estruturas de alvenaria construídas para esse fim. A caverna possui um portal de metal em sua entrada para restrição do
acesso (Figura 12a-b e Figura 13a-b).

A

B

Figura 12 – A) A entrada protegida do Santuário; B) Fiéis tocando o escorrimento que é
percebido como a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Lapa (Foto: L.E.P. Travassos,
2006).
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Figura 13 – Em A e B, fotos que ilustram o volume de romeiros durante o dia da Padroeira
(Foto: R. L. Guimarães).

Cavernas Sagradas comuns ao Judaísmo, Cristianismo e Islamismo
A sacralidade de uma caverna é, por vezes, herdada naturalmente dentro de um mesmo sistema religioso. Entretanto, em alguns casos, uma caverna pode ser considerada um templo para seguidores de diferentes religiões. Um dos melhores exemplos para
ilustrar essa afirmativa é a Caverna de Elias (Elijah), em Haifa, Israel.
A gruta é um lugar sagrado para o Judaísmo, para o Cristianismo e
para o Islã. Além dos fiéis dessas religiões, os Drusos também sacralizam o local. Travassos (2010, p. 243) lembra que, de acordo
com a tradição oral, acredita-se que importantes eventos relacionados com a vida de Elias (século IX a.C.) teriam ocorrido nesse sítio;
principalmente o fato de acreditar-se que ele teria vivido e meditado
na cavidade antes de derrotar os profetas pagãos no Monte Carmelo. A lenda também afirma que a Sagrada Família (Maria, José e
Jesus) teria se abrigado na caverna por uma noite quando retornavam do Egito.
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Milhares de peregrinos seguidores dessas religiões chegam a
Haifa para visitar essa e outras pequenas cavernas no Monte Carmelo. De acordo com Kochav (2006 apud TRAVASSOS, 2010) era
comum o uso do subterrâneo pelos judeus após sua expulsão de
Jerusalém no ano 70 d.C., instalando-se na Galileia e no extremo
oeste vale de Izreel.
Travassos (2010, p. 242) destaca, também, a Tumba dos Patriarcas, em Hebron. Construída ao redor da Caverna de Machpelah,
é um complexo arquitetônico construído durante o domínio de Herodes (século I a.C.), com adições feitas pelos Cruzados (século XII
d.C.). A caverna é reverenciada desde pelo menos 1.000 anos a.C.
como o local de sepultamento dos patriarcas hebreus Abraão, Isaac,
Jacó e suas respectivas esposas. É considerado o segundo sítio mais
sagrado do Judaísmo e também tem alto valor sagrado para Muçulmanos e Cristãos que também reverenciam Abraão como o verdadeiro profeta de Deus.
DISCUSSÕES
Sabe-se que a cerimônia religiosa tem papel fundamental nas
religiões. Isso ocorre, pois, “seguindo certas regras predeterminadas, invoca-se ou louva-se um deus ou vários deuses” (GAARDER;
HELLERN; NOTAKER, 2005, p. 28), sendo possível ao fiel manifestar sua gratidão. No caso específico das cavernas sagradas, observa-se que em muitos casos, elas fazem parte da liturgia e ocupam
um lugar de destaque como “centro do mundo” (ELIADE, 2002,
p. 302). Assim, a função exercida pelo subterrâneo nesses casos é a
de ligar o Céu e a Terra, possibilitando o acesso do Homem ao Divino (ELIADE, 1996, p. 41).
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Esta ligação entre Céu e Terra; Homem e Divino demonstra
a ambiguidade da relação entre o claro e o escuro, a luz e a escuridão,
o sagrado e o profano que a caverna desperta. Desde o surgimento
da humanidade e da utilização desses espaços enquanto locais de
abrigo e posteriormente como o ponto de encontro com as divindades, a caverna é colocada, sob o aspecto religioso, como o ponto
de encontro do homem com o sagrado. Rosendahl tece a seguinte
consideração a respeito deste espaço:
Não representava apenas abrigo e lugar de expressão artística. Exerciam também um poder de atração para homens
vindos de muito longe, atraídos pelo estímulo espiritual
para compartilhar as mesmas práticas mágicas ou crenças
religiosas (ROSENDAHL, 2009, p. 16).

Além dos fortes laços entre o material e o imaterial, faz-se
necessário observar a caverna também como um espaço sagrado litúrgico onde é possível “praticar” o encontro entre mundos distintos. Tal como um templo erguido com os propósitos de reverenciar
as divindades, as cavernas sagradas também têm a sua área cerimonial. Trazem em si as motivações humanas e religiosas do espaço e
do ambiente mais íntimo, próprio para a prática ritualística, ou seja,
o contato dos sacerdotes e dos fiéis com a divindade (HERBERICH; RAPHAEL, 1982). Assim, um ambiente dito natural tornase sacro pelas mãos do Homem e diferencia-se das demais cavidades
subterrâneas por conter esse exclusivo imaterial.
As cavidades naturais subterrâneas fazem parte do imaginário coletivo de diferentes grupos sociais. Percebidas como locais
tanto positivos quanto negativos, permitem seu estudo sob a ótica
da percepção ambiental e dos conceitos clássicos da topofilia
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(TUAN, 1974), e da topofobia, (TUAN, 1979) respectivamente;
bem como dos processos de transformação de um espaço em lugar
(TUAN, 1980).
É oportuno destacar aqui a existência de cavernas sagradas
para as religiões de matriz africana. Tais exemplos não foram tratados como uma seção à parte no trabalho, uma vez que sua distribuição geográfica é mais restrita ao continente africano e às antigas colônias europeias que utilizaram a mão de obra escrava no passado.
Além disso, o uso de grutas por praticantes das religiões de matriz
africana ainda é assunto novo no Brasil, tendo sido registrado por
Guimarães, Travassos e Varela (2007). No continente africano, o
uso ritualístico de uma caverna foi identificado por Coplan (2003),
que fez um estudo sobre o uso das Cavernas de Badimong para rituais religiosos de matriz africana no Lesoto. O estudo de tais cavernas, certamente, merece um trabalho à parte 4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cavernas são reconhecidas como focos de peregrinação
em diferentes religiões. São visitadas anualmente por milhares de
pessoas com o propósito de expressar a sua fé ou simplesmente para
fins turísticos. Por esse motivo, seu estudo requer a atenção e integração de especialistas do Turismo e, certamente, da Geografia,
Carstologia, Espeleologia, História, Arqueologia e Antropologia,
entre outros campos do conhecimento.
Outros trabalhos relativos ao uso de cavernas por religiões de matriz africana
podem ser vistos em:
TRAVASSOS, L.E.P.; MAGALHAES, E.D.; BARBOSA, E. (Org.). Cavernas,
rituais e religião. Ilhéus: Editus, 2011. 441p.
4
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Sabe-se dos impactos negativos que o uso religioso de cavernas causa ao meio cavernícola, principalmente no meio biótico.
Também é comum identificar a destruição de espeleotemas, como
estalagmites, estalactites e cortinas, causada por romeiros ou peregrinos que desejam possuir uma “relíquia” oriunda daquele espaço
sagrado. Entretanto, vale a pena destacar que muitas dessas atividades tiveram início, no mínimo, no século passado. Dessa forma, tais
comportamentos já fazem parte da cultura de um povo ou de um
grupo social.
Acredita-se que a persistência desta memória cultural seja
importante para a consolidação da caverna como um espaço. Destaca-se, também, a união do sagrado com o profano como uma
constante nestes espaços subterrâneos. A linha perene que separa a
luz da escuridão deixa bem nítido este incessante conflito ambivalente da condição humana: o divino com efeitos purificadores, o
portal sacro na entrada para as trevas e a luz – que representa a vida
– versus a escuridão – que representa a morte.
Assim, os homens transformam as cavernas em lugares sagrados, pois acreditam ficar mais próximos a Deus (para os cristãos),
ou às suas divindades mais representativas para as demais religiões.
Passando a respeitar tais espaços, criam novos laços de dependência, significados, símbolos e mitos, transformando-os em lugares.
Entre os gregos, a santidade era um atributo exclusivo de uma divindade, jamais do homem. Entretanto o espaço por onde a divindade passava ou habitava podia ser venerado e visitado, ações realizadas pelos peregrinos. As cavernas-templo são sagradas e tornamse ambientes de visitação constante daqueles que professam ou não
a fé na divindade ali representada.

89

Timo, M.B.; Rodrigues, B. D.
Tanto na Europa quanto no Brasil e em outras partes do
mundo, as cavernas têm sido utilizadas como abrigos em tempo de
guerra, fontes de água potável e santuários, entre outras coisas. Muitas das cavernas-santuário (não tão numerosas), encontram-se relativamente “sacrificadas”. Mesmo assim, dificilmente serão deixadas
para a prática em outros locais. No Brasil, das quase 5.0000 cavernas
conhecidas, apenas 10 podem ser consideradas de uso religioso de
grandes multidões e, portanto, não acreditamos ser necessário uma
intervenção no sentido de proibir ou forçar uma disciplina que vai
contra séculos de tradição.
Devemos sim, dialogar com os diversos atores sociais envolvidos e desencorajar o uso de outras cavernas para esse fim. Isso
nos parece o mais correto e também o mais simples pois, quando
um espaço se torna um lugar sagrado, a “migração” para outros dificilmente ocorre. Tomemos como exemplo Bom Jesus da Lapa,
que é utilizada como Igreja desde 1691 e a Gruta de Lourdes na
França, desde 1854.
Atualmente, o avanço da tradição evangélica em áreas de
forte tradição católica, como o interior do Brasil, por exemplo, tem
restringido o aparecimento de novos pontos de peregrinação em cavernas, até mesmo porque a força da tradição dos espaços consolidados serve como elemento de controle. Em muitas das cavernas
de pouca tradição de peregrinação no interior do Brasil, o mito de
criação do sagrado é muito parecido: alguém perdeu algo (um cavalo, uma vaca, uma cabra) e a encontrou no interior de uma caverna
que era desconhecida para os moradores do local; ou alguém entrou
na caverna, se perdeu e rezou para o santo, pedindo proteção e forças para encontrar o caminho de saída. Tais narrativas são diferentes
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de algumas grutas em outras partes do mundo, onde teria ocorrido
a aparição da divindade.
Assim, este fenômeno é cada vez mais raro no interior do
Brasil: o surgimento de novas cavernas sagradas; ao mesmo tempo
que assistimos ao fortalecimento das tradições já consolidadas,
como Bom Jesus da Lapa (BA), Lapa do Sapezal (MG), Gruta de
Patamuté (BA), Terra ronca (GO), etc.
Em virtude de sua grande dispersão espacial e quantidade de
casos, este trabalho se propôs a pontuar somente alguns exemplos,
com o objetivo dar continuidade aos trabalhos do turismo e da geografia cultural.
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O USO CULTURAL E RELIGIOSO DO CARSTE E DAS
CAVERNAS ESLOVENAS AO LONGO DA HISTÓRIA1
Luiz Eduardo Panisset Travassos
INTRODUÇÃO
No meio espeleológico e carstológico, a Eslovênia é um país
relativamente notório por abrigar extensas áreas carbonáticas e mais
de 9.000 cavernas conhecidas e cadastradas. O país já apareceu em
edições do Informativo SBE e na revista “Pesquisas em Turismo e
Paisagens Cársticas” como o berço dos estudos do carste e das cavernas. Uma das características mais marcantes do país é o fato de
grande parte de seu território se desenvolver em rochas carbonáticas
e, consequentemente, apresentar fenômenos cársticos expressivos
(e.g.: nascentes carbonáticas, dolinas, poljes, cavernas, etc.). Além
dessa característica principal, o país tem registros de uso antrópico
desta paisagem que, por vezes, são esquecidos pelos espeleólogos
ou carstólogos.
Considerado o país mais jovem da Europa, obteve sua independência da Iugoslávia em 1991 por meio de um referendo. Nas
palavras de Kolšek (2008), o sonho esloveno de 1.000 anos finalmente havia se concretizado. Em 2004, tornou-se parte da União
Europeia, fazendo com que seu nome se tornasse mais conhecido
no mundo.
Artigo originalmente publicado Encontro Nacional da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia: TRAVASSOS, L.E.P. O uso cultural e
religioso do carste e das cavernas eslovenas ao longo da História. In: ENANPEGE, 9, 2011, Goiânia. Anais... Goiânia: ANPEGE/UFU, 2011.
1
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Entretanto, Kolšek (2008), citado por Travassos (2009),
afirma que mesmo com sua inclusão no bloco europeu, o reconhecimento do país quase não mudou. A chamada “Europa Ocidental”
ainda pouco sabe sobre a Eslovênia. Entretanto, tal situação é diferente no chamado “Leste Europeu”; uma vez que esses países estavam sob a mesma “Cortina de Ferro”. O autor afirma, ainda, que o
pouco conhecimento das pessoas em relação ao país pode ser atribuído, também, à sua juventude como nação independente e ao tamanho de seu território atual – situação que vem se modificando
devido ao crescimento do turismo e do geoturismo.
Mais especificamente em relação ao uso cultural e religioso
de suas cavidades naturais subterrâneas, tal desconhecimento é
ainda mais significativo nos dias de hoje. É possível que algumas
pessoas se utilizem da paisagem cárstica sem, contudo, estabelecerem as conexões históricas, especialmente no tocante às cavernas de
uso cultural e religioso.
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo a identificação e a caracterização do uso de algumas cavernas consideradas
sagradas no território étnico esloveno.
REFERENCIAL TEÓRICO
Para Kranjc (2008), na Eslovênia a importância cultural do
carste é registrada pela primeira vez por Leonberger (1537) em um
poema que menciona o Lago de Cerknica. Isso ocorre somente
nesse período, principalmente pelo fato de grande parte da região
ser considerada perigosa, pelo menos do ponto de vista ocidental.
Ainda de acordo com Kranjc (2008) e para Travassos (2010), a his-
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tória demonstra que as relações entre Áustria e Veneza eram frequentemente hostis, haja vista as guerras Austro-Venezianas. As relações entre Veneza, Dubrovnik e o Império Otomano eram formalmente boas; entretanto, inúmeros pequenos desentendimentos
terminavam em conflitos locais.
Por essa razão, Kranjc (2008) e Travassos (2010) afirmam
que não eram muitos os viajantes que se interessavam em se aventurar por esse território. Atravessar do oeste para leste em direção
ao Carste Dinárico era tarefa difícil, com exceção de Carniola, onde
uma estrada que ia de Viena a Trieste cruzava o Planalto de Kras.
Assim, algumas das mais importantes feições cársticas da região, como o Lago de Cerknica, já eram descritas desde o século
XVI. Após o registro de Leonberger (1537), Kranjc (2008) identifica
os trabalhos de Wernher (1551), Valvasor (1687; 1689), Nagel
(1748), Fortis (1774) e Hacquet (1785), entre outros.
Para Turk e Velušček (1997), os traços mais antigos da ocupação do carste na região datam do período entre 140.000 e 10.000
anos, no período Pleistoceno. Em termos arqueológicos essa ocupação se insere no Paleolítico. Desde esse período, a ocupação humana não mudou muito na primeira metade do Holoceno e durante
o Mesolítico (8.000 a 5.500 anos a.C.). Assim, para os autores, as
primeiras comunidades do Planalto de Kras remontam a pelo menos 5.500 a.C., já no período Neolítico (TRAVASSOS, 2010).
Tais “estações paleolíticas”, como são conhecidas, não apresentam nenhuma evidência do uso ou da percepção desses espaços
além das necessidades básicas de sobrevivência e da vida cotidiana.
No entanto, no período histórico que se segue, em uma época de
transição entre o Neolítico e Eneolítico, foi confirmado o uso religioso de uma caverna específica: a Ajdovska Jama ou Caverna Pagã.
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A caverna também recebe o nome de Caverna do Gigante e
se localiza no sudeste do país. De acordo com os indícios funerários
descobertos em seu interior, como o arranjo dos salões da caverna
(alguns condutos laterais menores foram fechados por grandes lajes
de rocha) e a existência de outros traços da presença e atividade humana (cinzas de fogueira, restos de cerâmica e ossadas), é quase
certo que a caverna tenha sido utilizada como cemitério e como um
templo natural para cerimônias fúnebres (KOS, 2008).
Debevec et al. (2005) lembram que as cavernas de Škocjan
estão entre as mais importantes da Eslovênia, principalmente pelos
vestígios arqueológicos encontrados e que comprovam o uso da região desde o período Neolítico até a Idade do Ferro, da Antiguidade
Clássica à Idade Média e desta última até os dias de hoje. Os vestígios da Idade do Bronze (Eneolítico) encontrados na Mušja Jama e
na Tominčeva Jama provam que, mesmo em época pré-histórica,
estas já tinham uma importância regional. O uso subsequente da
Caverna de Tominc (Tominčeva Jama) se deu como local de enterro
na Antiguidade tendo sido, inclusive, considerada um lugar sagrado
pelos cristãos dos séculos IV e V d.C. Seu uso leva a crer que a
caverna tem mais importância religiosa do que como habitação dos
primeiros hominídeos.
Na Mušja Jama, sob a entrada e no fundo do abismo, existe
uma enorme pilha de blocos abatidos. Entre eles foram encontrados
centenas de artefatos de bronze (em sua maioria, pedaços de armamento) junto a cacos de cerâmica. O estudo arqueológico desenvolvido concluiu que tais artefatos foram intencionalmente quebrados,
contorcidos e por vezes derretidos, levando a crer que foram dispostos sob piras funerárias e mais tarde jogados na caverna. Tal ce-
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rimônia foi bem descrita na Ilíada de Homero, poeta grego da Antiguidade. Estudos realizados com os restos de lanças e cerâmicas
encontrados afirmam que os vestígios teriam uma origem tão distante quanto a Grécia, por exemplo. Tal descoberta sugere que a
Caverna de Mušja não seria um lugar de devoções locais e sim, um
santuário de importância regional.
Kranjc e Travassos (2007) afirmam que na Tominčeva Jama
foram escavados os restos de 10 esqueletos datados de, pelo menos,
a Idade do Bronze (4.300-2.400 anos a.C.). O arqueólogo italiano R.
Battaglia concluiu que o local onde tais esqueletos foram encontrados foi intencionalmente selecionado para servir como uma
“cripta”, e que os ossos de animais e os vestígios cerâmicos se relacionavam, também, a um enterro cerimonial.
Outro registro importante identificado por Kranjc e Travassos (2007) e Travassos (2010) é a descoberta de uma caverna por
soldados austríacos durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto
procuravam no terreno cavernas que melhor servissem de abrigo,
acabaram por encontrar uma entrada oculta por um muro de pedras
muito bem construído. Atualmente, a caverna é denominada Bezen
pod Mohorini (Caverna abaixo de Mohorini), tendo sido descoberta
atrás da principal linha de defesa da Frente de Batalha de
Isonzo/Soča, em 1917. Atrás do muro que impedia a entrada, existe
uma pequena e bem preservada câmara subterrânea com um altar
natural de pedra.
Kranjc e Travassos (2007) afirmam que estudos nas inscrições gregas na base do altar revelam que a “capela” foi erigida por
um certo “Theseus, filho de Onesimos, que em seu nome e em
nome de Artemis, filha de Poseidon, agradece a graça recebida.”
Não é possível precisar o ano da construção, mas acredita-se que
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seja um altar do século II. Além disso, não se sabe ao certo o porquê
de tal “capela” ter sido posta no subterrâneo e nem quando foi selada por cerca de 18 séculos.
Travassos (2010) identifica outra caverna sagrada que foi utilizada durante a Primeira Guerra Mundial. O sítio se localiza no
Monte Mrzli Vrh, NW da Eslovênia. Atualmente, em uma trilha histórica considerada um museu a céu aberto, é frequentada por turistas. A pequena capela localiza-se em uma gruta Austro-Húngara na
vertente nordeste do Monte Mrzli Vrh. O local possui um altar de
concreto dedicado à Nossa Senhora de Lourdes e foi erigido em
1917 pelo 3º Batalhão do 46º Regimento de Infantaria Austro-Húngaro. Foi restaurado em 2002 pela “The Walks of Peace in the Soča
Region Foundation” e encontra-se como mostrado na figura 1.

Figura 1 – Em sentido horário,
tem-se a vista panorâmica do
primeiro platô que leva ao
Monte Mrzli Vrh (ao fundo
veem-se as montanhas Krn) e a
entrada da caverna-igreja do
monte. Abaixo e na foto maior,
o detalhe do altar Austro-Húngaro dedicado à Nossa Senhora
de Lourdes (Fotos: L.E.P.
Travassos, 2009).
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METODOLOGIA
O trabalho fundamenta-se no aprofundamento teórico dos
temas relacionados às paisagens cársticas e a relação com seu uso
cultural e religioso através de uma extensa revisão bibliográfica
quando dos estudos de doutorado do autor.
A revisão bibliográfica se propôs a identificar conceitos
como topofilia, topofobia, sagrado e profano, relacionando-os ao
carste através da investigação de exemplos nacionais e internacionais. Dada a natureza do objeto de estudo e os propósitos da investigação, optou-se por realizar uma pesquisa de caráter exploratório
e descritivo, com análises de cunho qualitativo assim como proposto pela metodologia da observação participante. Além disso, foram levantadas informações na biblioteca do Instituto de Pesquisas
do Carste da Eslovênia (Inštitut za raziskovanje krasa).
Outra etapa foi realizada entre os anos de 2007 e 2011, a fim
de identificar o fenômeno do uso cultural e religioso do carste, alternando a presença nos locais considerados sagrados na Eslovênia,
especialmente nas Grutas Sveta Jama (Caverna Santa) e Landarska
Jama ou Sv. Ivan v Čele (Caverna de Landarska ou Gruta de São
João na Rocha). Dados históricos e geográficos teóricos foram confrontados com a percepção de campo do autor nestes e em outros
sítios considerados sagrados. As informações apresentadas fundamentaram-se na produção acadêmica sobre o assunto, bem como
nas informações orais coletadas durante os trabalhos de campo.
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ALGUMAS CAVERNAS SAGRADAS ESLOVENAS
Em um passado não muito distante ou nos dias atuais, as
cavernas e outras feições cársticas foram e ainda são utilizadas para
fins religiosos no território étnico esloveno. Elas aparecem como
lugares onde missas podem ser executadas ocasionalmente, bem
como locais para a realização de casamentos. Em outros casos, feições cársticas são identificadas como lugares para disposição tradicional de presépios (com estátuas “vivas” em alguns casos) e pontos
para construção de capelas em abrigos sob rocha (pequenas cavernas). Estas são, em sua maioria, dedicadas a Nossa Senhora de
Lourdes, Santo Antônio ou Santo Antão (Figura 2).

Figura 2 – Caverna de Santo Antão (Sv. Anton puščavnik) na região de Grosuplje, cerca de
25 km da capital Ljubljana (Fotos: L. E.P. Travassos, 2008).
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Em algumas cavernas ocorre a extração de elementos naturais para que sirvam de adorno aos pequenos oratórios de Lourdes
e Santo Antônio ou, até mesmo, para construção de altares completos, como no caso da igreja da cidade de Celje. Ressalta-se que tal
prática deve ser desencorajada por impactar ainda mais o ambiente
de onde os espeleotemas são retirados.
É possível afirmar que as pessoas não relacionavam as cavernas somente à fé e às práticas cristãs, sendo o subterrâneo frequentemente considerado como uma fonte de superstição exagerada. Valvasor (1689) é o autor mais conhecido por mencionar esse
tipo de relação humana com o subterrâneo, identificando dois tipos
de cavernas: as de tempestade – thunderstorm caves – e as abençoadas
– blessed caves – (TRAVASSOS, 2010).
As chamadas cavernas de tempestade foram identificadas
como locais onde bruxas poderiam provocar tempestades e chuvas
de granizo que emergiriam de tais cavidades danificando ou destruindo plantações. Valvasor mencionava especificamente a Coprniška
Jama (Caverna das Bruxas), como ainda é chamada. Sua entrada está
no cume do Monte Slivnica, acima do Cerkniško Jezero, a extensa
planície alagável do Lago de Cerknica. A localização de sua entrada
é indicada e descrita no mapa de Cerkniško (Figura3), elaborado por
Valvasor, que a assinalou como “o furo da tempestade; ponto de
reunião das bruxas.” (VALVASOR, 1689).
Posteriormente, Nagel (1748) afirma que Valvasor utilizavase de muita superstição e pouca razão para explicar alguns fenômenos observados no carste. O mais notável para o escopo desse trabalho é a afirmação de Valvasor (1689) de que a neblina condensada
oriunda das cavernas representaria uma fumaça diabólica sendo,
portanto, locais que se opunham ao sagrado.
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Figura 3 – Ilustração da Coprniška Jama (Caverna das Bruxas) no monte Slivnica, assinalada
no croqui de Valvasor (1689) da região do Cerkniško Jezero (VALVASOR, 1689 apud
TRAVASSOS, 2010).

A mesma caverna é mencionada nos manuscritos de Nagel
(1748), bem como na Oryctographia Carniolica de Hacquet (1778).
Ambos os escritores fizeram referência aos hábitos supersticiosos
das pessoas que derramavam piche na entrada da caverna como
forma de acalmar o diabo. Em outros casos, temiam tal prática por
ficarem receosos de perturbar o diabo ou as bruxas que, em represália, causariam as tempestades. Em 1778, o pensador iluminista
Balthasar Hacquet foi fortemente de encontro às ideias supersticiosas do povo e convidou dois padres à entrada de uma caverna para
demonstrar que tais eventos eram pura crendice. Seu “experimento”
consistiu em jogar uma grande pedra no interior do abismo a fim de
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supostamente iniciar uma tempestade ou enfrentar o diabo. Naturalmente, nenhuma das duas hipóteses foi confirmada (KRANJC,
2008; TRAVASSOS, 2010).
Em oposição às “cavernas de tempestade”, Kranjc (2008) e
Travassos (2010) lembram das “cavernas abençoadas” (largos e profundos abismos), as quais a tradição popular concebia como portais
para o inferno e os locais por onde o diabo poderia ascender ao
mundo superior. Com o objetivo de impedir tal movimento, padres
organizavam procissões anuais às entradas de tais cavernas e as
abençoavam. Durante o cortejo, os participantes eram estimulados
a coletar galhos e pedras para, ao final da cerimônia, lançar no interior do abismo, bloqueando a passagem para aquele mundo. Talvez
seja essa a razão pela qual, em algumas cavernas eslovenas, existam
uma enorme quantidade de rochas, cascalho e material orgânico não
relacionado à caverna ou sua vizinhança imediata.
Com o exposto, observa-se que, na literatura popular eslovena (histórias, lendas e anedotas populares), as cavernas são frequentemente mencionadas ou mesmo aparecem como o cenário
principal dos eventos como algo positivo ou negativo. A obra de
Kunaver (2007), por exemplo, demonstra isso ao registrar 23 histórias das quais muitas apresentam as cavernas como pano de fundo.
Entretanto, atualmente, não se pode mais dizer (com raras exceções)
que as pessoas tenham esses sentimentos ou demonstrem alguma
forma de superstição exagerada relacionada às cavernas. O que
ocorre com certa frequência, no entanto, é o seu uso religioso como
igrejas ou pequenos oratórios.
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A importância cultural da Sveta Jama e da Landarska Jama
A apenas cerca de 10 km a sudeste da cidade de Trieste (Itália), porém bem afastada dos centros do espeleoturismo no entorno
de Postojna, localiza-se a Caverna de Socerb (conhecida como Socerbska Jama, Sveta Jama ou Grotta di San Servolo). Localizada a
poucos metros da fronteira da Eslovênia com a Itália, apresenta
cerca de 150 metros de projeção horizontal e um salão principal com
cerca de 28 x 26 metros.
Conforme informações compiladas por Shaw (2000), por fazer parte da Áustria no passado, tanto o porto de Trieste quanto a
caverna eram visitados por inúmeros viajantes enquanto esperavam
a partida de suas embarcações. O autor afirma, ainda, que existiam
carruagens que levavam os interessados até a caverna. Gravuras históricas já identificavam o castelo de Socerb e a caverna (Figura 4),
bem como o panorama do Golfo de Trieste percebido por Valvasor
(Figura 5). Na figura 6 é possível observar como o golfo é visto
atualmente (Figura 6).
A região e a caverna também foram descritas por Schönleben (1680). No estudo do diário de Giovanni Francesco Miller
(1693), Durissini (1998) expõe que o religioso descreveu sua viagem
à diocese de Trieste e, consequentemente, à Gruta e ao Castelo de
San Servolo. Posteriormente, no século XVIII, a caverna apareceu
em obras de vários viajantes (de botânicos a geólogos) entre os anos
de 1730 e 1835. Shaw (2000; 2008) os identificou como sendo Johann Georg Keyssler (1730), Richard Pococke e Jeremiah Milles
(1737), Frederick Angustus Hervey (1771), Maximilian Fischl e Joseph Georg Wideman (1800), David Heinrich Hoppe e Christian
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Friedrich Hornschuch (1816) e William John Strickland e Hugh Edwin (1835).

Figura 4 – Gravura de Valvasor (1689) que mostra o Castelo de Socerb e a Gruta de São
Servolo ao fundo e à direita (FISTER; LAH; ŠTUPAR-ŠUMI, 1997 apud TRAVASSOS, 2010, p. 265).

Pi-

Tri-

Figura 5 – Vista do Golfo de Trieste e do Castelo de Socerb em gravura de Valvasor (1689).
À esquerda é possível ver a cidade de Piran e à direita, Trieste (Fonte: STANIČ, 1994 apud
TRAVASSOS, 2010, 265).
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Piran

Trieste

Figura 6 – Vista do Golfo de Trieste a partir do Castelo de Socerb. É possível identificar as
mesmas localidades registradas por Valvasor (1689) (Foto: L. E.P. Travassos, 2009).

Figura 7 – Ilustração da igreja subterrânea da Sveta Jama (Caverna Santa) no Planalto
de Kras, acima da cidade de Trieste há alguns séculos atrás (RADACICH, 2004). À
direita, foto do interior da Caverna Santa atualmente. Observa-se a entrada e os espeleotemas ilustrados na figura anterior (Foto: L. E.P. Travassos, 2009).
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Baucer (1663/1991) citado por Travassos (2010) afirma que
a tradição oral registra o fato de que São Servolo havia nascido em
Trieste, sendo criado pelos seus pais nos princípios do Cristianismo.
Quando completou 12 anos de idade, em uma de suas orações teria
escutado uma voz que lhe dizia que, como servo de Deus, a ele seria
dado tudo o que necessitasse. Com a boa notícia, deixou Trieste sem
dizer nada a seus pais e foi viver em uma caverna.
A Diocese de Trieste ainda afirma que San Servolo foi
morto em 24 de Maio do ano 284 sob ordens do Imperador Marcus
Aurelius Numerianus. O jovem Servolo teria vivido na caverna por
cerca de 1 ano e nove meses quando, de acordo com a tradição oral,
retornou à cidade de Trieste e realizou milagres: teria se libertado de
um enorme réptil somente fazendo o sinal da cruz; curou um homem que se acreditava estar possuído; um jovem com febres fortíssimas; e um arquiteto que havia caído de um andaime. Desde então,
passou a receber seguidores convertidos ao Cristianismo e foi preso
por ser acusado de cultivar as artes da magia.
Kranjc e Travassos (2007), Kranjc (2008) e Travassos
(2010) afirmam que não se sabe ao certo quando o altar existente na
caverna foi construído e nem quando ela foi transformada em igreja.
O que se sabe é que Valvasor afirma em seus relatos que tal altar já
existia desde alguns dias após a morte de Servolo.
Valvasor ainda descreve a chegada e a reunião de peregrinos no local comparando um espeleotema “milagroso” (escorrimento de calcita) desta caverna com um similar existente na Caverna
Sagrada (Sainte Baume) próxima à Marselha, na França. Outros autores pós-Valvasor (e.g.: NAGEL, 1748; HACQUET, 1778) e especialmente os autores do século XIX descreveram a caverna e os
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eventos religiosos ocorridos na igreja. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, o altar foi destruído e a igreja profanada.
Atualmente, a caverna ainda conserva algumas de suas características originais não sendo, no entanto, uma igreja formal. Entretanto,
missas ocasionais (normalmente no Natal) e casamentos podem
ocorrer quando solicitados. Registra-se a ocorrência de visitas mais
numerosas no dia 24 de maio, o dia de São Servolo.
Outra caverna sagrada importante é a Landarska Jama. Em
Langobardi, documentos originais preservados registram que o rei
Berengarius teria doado uma parcela de terra na região a um certo
diácono Felix. Tal doação incluía uma caverna e sua igreja. Isso teria
ocorrido no ano 888 ou 889 e que a caverna e sua igreja localizamse a oeste do território étnico esloveno. Por esse motivo, dois nomes
originais são identificados, um em esloveno e outro em italiano; porém com o mesmo significado: Sveti Ivan v Čelè ou San Giovanni
d' Antro. São João na Rocha e São João da Caverna, respectivamente (KRANJC, 2008; TRAVASSOS, 2010).
Montina (1992, p. 204) identifica o sítio como um “castelo” (Figura8). Sua arquitetura, sem dúvida, lembra a de um baluarte. A tradição oral afirma que, durante as invasões bárbaras, a gruta
teria sido utilizada como uma fortaleza que guardava o vale (Figura
9) e fazia parte de um conjunto maior de fortificações conhecido
como “Decima Legio”, do tempo em que Augusto uniu o Veneto
(Itália) com a Ístria (Eslovênia-Croácia) consagrando a supremacia
de Aquileia (ANÔNIMO, 1992).
Comum a muitas cavernas sagradas, o espaço foi, inicialmente,
utilizado como esconderijo que precisava ser fortificado contra possíveis invasores. Supostas aparições, ou a associação destes locais
com figuras religiosas, acabaram por sacralizar o espaço (Figura10).
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No caso desta caverna, o documento mais antigo de sua existência
está gravado na rocha em frente à capela, no interior do alcácer e
datado do século XV.

Figura 8 – Ilustração da caverna-igreja em Tomasetig (1995) e a direita, visão geral da localização da caverna-igreja. O nome já diz tudo: São João na Rocha (Foto: Luiz E.P. Travassos,
2009).

Figura 9 – Vista do vale de Nadiža guardado pela fortificação da Landarska Jama (Foto:
Luiz E.P. Travassos, 2009).

Para Bressan e Cergna (2007), a primeira citação da caverna em
uma obra literária se deu em 1565 por Jacopo Valvasone, em sua
“Descrição das cidades e terras de Friuli”. A caverna também é cha-
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mada de Landarska Jama por estar próxima à vila de Landar ou Antro. Acredita-se que a igreja tenha sido construída antes, funcionando desde a época da doação como uma Igreja, com serviços ocasionais. Para a população eslovena dos vales montanhosos circunvizinhos esta igreja foi um importante local de peregrinação, existindo até mesmo uma canção (“Átila e a rainha eslovena”) composta
por um famoso poeta esloveno (Anton Aškerc), que faz referência
a eventos pseudo-históricos em relação a esta caverna (NOVŠAK,
1955).

Figura 10 –As escadas de acesso à caverna Sv. Ivan v Čele / São João na Rocha e o altar no
interior da caverna-igreja (Luiz E.P. Travassos, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As peregrinações ou romarias a lugares considerados sagrados são um dos mais conhecidos fenômenos culturais e existem em
várias sociedades. Assim, juntamente com o turismo religioso, tais
fluxos de pessoas podem ser identificados no Cristianismo, no Budismo, no Hinduísmo, no Judaísmo e no Islamismo. Para Paiva
(2007, p.184), a religião é um fenômeno mundial que sempre atraiu
a atenção dos pesquisadores, “independentemente do objetivo pessoal de demonstrar a validade ou não da religião”. O termo “religião”, por si só, inclui as concepções, as atribuições e as histórias
relacionadas com Deus ou com os deuses; engloba sentimentos, afetos e emoções relacionadas a essas entidades e, por último, apresenta
lugares, ações, práticas e rituais relativos a concepções e emoções
(PAIVA, 2007).
É principalmente por esses motivos que o homem religioso
dá início às peregrinações ou ao uso de ambientes considerados sagrados. Sejam eles cidades, montanhas ou cavernas. Para Gibson
(2004), é possível entender a peregrinação a um espaço sagrado
como uma visita a um lugar santo por parte do fiel que busca a certificação de onde ocorreram os fatos religiosos históricos.
Muito já foi escrito sobre a relação entre as peregrinações, a
geografia histórica e o turismo. No entanto, ainda são poucos os
registros que tratam das peregrinações a cavernas consideradas sagradas e sua relação com a paisagem. Gibson (2004) afirma que a
“Terra Santa”, que testemunhou o nascimento, a vida, a crucificação
e a ressurreição de Jesus, assim como outros eventos bíblicos, é destino conhecido de milhões de fiéis todos os anos. Em Jerusalém, a
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descoberta da Tumba de Jesus resultou na construção de uma basílica que faz parte da Igreja do Santo Sepulcro. Em Belém, há a Igreja
da Natividade, construída sobre a Gruta da Natividade.
Nos trabalhos que tratam das peregrinações ou romarias às
cavernas, pode-se observar certo grau de uniformidade entre as
crenças dos peregrinos e dos turistas, mesmo que sejam de diferentes religiões. Essa afirmação pode ser verificada ao se observar romarias ou quando das visitas a cavernas consideradas sagradas. Para
muitos, tais espaços têm formas que são o testemunho da força divina. Suas águas, geralmente, são consideradas sagradas e a profanação deste local sagrado pode significar punição.
Aplicando os conceitos da Geografia Cultural, é possível
buscar compreender como os lugares são construídos ao longo da
história, especialmente no caso das cavernas de uso cultural/religioso. Sendo assim, acredita-se que tais pesquisas devam ser orientadas para a interdisciplinaridade e não somente para um único ramo
do conhecimento.
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CAVERNAS DE VIDA E MORTE NO
CARSTE DINÁRICO1
Ivo Lučić
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Luiz Eduardo Panisset Travassos
Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC Minas
INTRODUÇÃO
As montanhas Dináricas representam um relevo cárstico
compacto que se estende do norte ao leste da costa do Mar Adriático, abrangendo desde a Eslovênia/Itália a Montenegro/Albânia,
incluindo também todas as ilhas. Recebeu o nome por causa da
montanha Dinara, cujos divisores de água se alongam pela fronteira
da Croácia e Bósnia e Herzegovina.
A extensão da área cárstica é de aproximadamente 700 km,
com largura de cerca de 50 a 150 km. A profundidade média registrada do pacote carbonático é de 6 km, sendo a maior de 8,5 km.
Usualmente é feita referência de uma área de 60.000 km 2 e, de
acordo com Božičević (1992, p.10), o Carste Dinárico compreende
cerca de 70.000 km2. Em termos jurídicos, o Carste Dinárico pertence à Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia e Montenegro.

Artigo originalmente publicado na revista O Carste, do Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas:
LUCIĆ, I.; TRAVASSOS, L.E.P. Cavernas de vida e morte no Carste Dinárico.
O Carste (Belo Horizonte), v. 22, n.3, p. 97-101, 2010.
1
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Após o desmantelamento da antiga União Soviética e de outros países da chamada “Cortina de Ferro”, a Iugoslávia se viu em
meio a guerras de independência. No caso da Bósnia e Herzegovina,
com significativas áreas cársticas, as cavernas foram cenário de crimes de guerra.
De acordo com Travassos (2010), o registro de cavernas que
foram utilizadas como valas comuns e locais de execução sumária
tem ganhado espaço na mídia internacional, ainda que em pequena
escala. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo a identificação deste tipo de uso do subterrâneo na região do Popovo
polje, Bósnia e Herzegovina.
As cavernas de vida
Com o desenvolvimento das civilizações, o uso tradicional
das cavernas foi adquirindo novos elementos. Embora geralmente
continuassem servindo para os mesmos fins (e.g.: espaços de proteção e espiritualidade), o Homem passou a realizar intervenções físicas mais elaboradas para alteração do espaço subterrâneo. Tais modificações variaram desde pequenas e simples a outras muito complexas e únicas, a exemplo das fortificações.
As chamadas “cavernas muradas” foram desenvolvidas
dessa forma e, obviamente, sua principal característica é a existência
de paredes artificiais. Na maioria dos casos, são muros localizados
nas entradas. As cavernas muradas do Carste Dinárico remetem a
duas funções básicas: 1) serviam como eremitérios e 2) como abrigos, tanto para pessoas comuns quanto para os hajduks. Este último
grupo formava uma espécie de guerrilha contra a ocupação Turca
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nos Bálcãs. Podem ser considerados heróis por uns, ladrões por outros, dependendo do lado em que são percebidos. Para Mulaomerović (1980, p.30) uma mesma caverna poderia apresentar as duas
funções simultaneamente. Essas cavernas normalmente são localizadas no alto dos afloramentos carbonáticos. Na Bósnia e Herzegovina destaca-se a existência de uma cavidade chamada Ljestvača
(que significa escada), provavelmente pelo fato de uma escada ter
sido colocada à frente de sua entrada e ficado no local por um longo
período de tempo (MULAOMEROVIĆ, 1980).
Cavernas com grandes intervenções antrópicas criaram casos únicos ao longo da história. Um bom exemplo é o Castelo de
Predjama, Eslovênia. É possível avistar uma fortaleza conectada por
antigos canais subterrâneos secretos. A caverna é labiríntica e há
água em seu interior. A fortificação já era mencionada no século
XIII e foi habitada pelo cavaleiro Erasmus.
É importante ressaltar que tais espaços eram (e ainda são)
usados como proteção. Na caverna Bukovica, próxima a Tomislavgrad (Bósnia e Herzegovina), missas foram realizadas até o final
do século XX e, no Mosteiro de Zavala (Bósnia e Herzegovina),
uma pequena gruta serve até hoje como uma espécie de altar de verão.
No país, durante secas extremas, cavernas e abismos são
considerados “sagrados” pelo fato de ser possível encontrar água
em seu interior. No passado, em outras regiões dos Bálcãs, os moradores da costa do Adriático traziam gelo de cavernas localizadas
nas montanhas. A área de Trieste (Itália) era abastecida por “carregadores de gelo” de Trnovski gozd, Hruščica e da Montanha Nanos;
a área de Rijeka (Croácia) era abastecida por Gorski Kotar e a região
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de Dubrovnik (Croácia) era abastecida por “carregadores” do interior (BOŽIČEVIĆ, 1983, p.27). O trabalho dos camponeses era árduo e cheio de perigos.
As cavernas em tempo de guerra
Durante o século XX, o uso dos espaços subterrâneos que
era conhecido desde os séculos passados continuou pelo Carste Dinárico. Entretanto, os combates impuseram novos tipos de uso,
ainda que mantendo o uso básico de proteção. Além dos muitos
anônimos que se protegeram no subterrâneo, o líder Partisan, marechal Josip Broz Tito, que se tornou Presidente da então Iugoslávia,
encontrou abrigo em cavernas durante a Segunda Guerra Mundial.
Na Bósnia e Herzegovina, usou quatro pequenas grutas por um
curto período de tempo, e utilizou-se de outra na ilha croata de Vis
(GRBELJA, 1980). Geralmente os Partisans atuavam nas montanhas bósnias onde constantemente travavam lutas de guerrilha contra a ocupação do Eixo. Posteriormente, algumas das cavernas utilizadas foram nomeadas de Titova pećina ou “Caverna de Tito”.
O desenvolvimento tecnológico trazido pela evolução da Ciência alterou significativamente o subterrâneo e impôs novos (e menos nobres) tipos de uso: cavernas passaram a ser utilizadas como
locais para assassinatos em massa. Atualmente tais exemplos são tidos como marcas dolorosas da história contemporânea do Carste
Dinárico. Não há dados suficientes sobre todas as cavernas utilizadas para esse fim; entretanto, novos trabalhos de pesquisa têm sido
orientados nessa direção. As razões para o relativo desconhecimento dessa atividade são muitas. Um deles é o fato de que, até a
dissolução da Iugoslávia, os comunistas mantiveram as informações
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sobre as cavernas sob rígido controle. Tal fato se justifica, uma vez
que muitos membros de partidos comunistas teriam participado das
execuções. Apesar de incompletos, os dados que foram gerados a
partir de uma série de investigações sobre o tema foram publicados
apenas na Eslovênia.
No país, que foi uma das repúblicas da ex-Iugoslávia, registram-se mais de 400 cavernas, abismos e minas descobertas que foram utilizadas como locais de extermínio em massa (FERENC,
2005, p.102). Alguns desses locais foram soterrados ou explodidos
após as execuções e, ao longo do tempo, cobertos com entulho conforme demonstrado por Mihevc (1995a; 1995b; 1999; 2001), Mihevc e Bojan (2007; 2008) e Travassos (2009).
Observa-se que as execuções em massa foram mais intensas
no período de maio a julho de 1945, após o final da Segunda Guerra
Mundial. Os dados apontam para vítimas do lado perdedor da
guerra e muitos civis. Execuções de membros da minoria alemã e
colaboradores internos duraram até janeiro de 1946. O número de
vítimas ainda permanece desconhecido (FERENC, 2005, p. 102) e
os dados são o resultado de uma pesquisa que teve início somente
em 2002.
As cavernas da morte
As informações sobre as primeiras execuções de que se tem
notícia nas cavernas da região da Bósnia e Herzegovina relacionamse ao início da Primeira Guerra Mundial. Registra-se a Koritska
jama, cerca de 30 km a nordeste do Popovo polje, próxima à fronteira com o Montenegro. Os perseguidos eram muçulmanos locais
regionalmente conhecidos como Bosniak, que foram “brutalmente
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mortos por hajduks e depois jogados na caverna de Koriti” (HASANDEDIĆ, 1990, p.179). Não se sabe o número exato dos mortos
e nem as circunstâncias do evento. O que se sabe é que quase toda
a família Dizdarević e a família Redžić foram mortas. Desde então,
os muçulmanos locais passaram a chamar a caverna de Dizdaruša
(HASANDEDIĆ, 1990, p. 179).
Durante a Segunda Guerra Mundial e imediatamente após
seu final, as cavernas do Popovo polje foram utilizadas como instrumento político para execuções em massa. Forças militares locais
agiram sobre os vencidos e suas comunidades, assassinando e jogando-os no interior de cavernas verticais. Em alguns casos, as vítimas eram atiradas ainda vivas nos abismos.
Sobre a história e a geopolítica do Popovo polje ou da “planície de Popovo”, faz-se necessária uma rápida explanação. Desde
a segunda metade do século XV até 1878, a Bósnia e Herzegovina
era parte do Império Turco e, consequentemente, tornou-se parte
da Monarquia Austro-Húngara. Depois desse período, em 1918, integrou o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, recebendo o novo
nome de Reino da Iugoslávia. Essencialmente, o papel principal
nessa organização geopolítica foi desempenhado pela Coroa Sérvia,
resultando em fortes turbulências políticas dentro do país.
Esse Reino se desestruturou no início da Segunda Guerra
Mundial e, no território da Bósnia e Herzegovina e Croácia (apoiado
por fascistas), um novo Estado Independente da Croácia foi estabelecido e dividido entre alemães e italianos em duas zonas de influência. Nessas circunstâncias, a questão nacionalista fez emergir forças
paramilitares. Separado do exército regular denominado Domobrani, os Croatas também contavam com um braço militar político
denominado Ustasha.
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Enquanto isso, militarmente, os Sérvios eram organizados
como os Cetniks (Chetniks), que colaboraram com as forças de ocupação alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Existiam também
os Partisans, liderados por alguns líderes locais sob forte influência
da Rússia comunista de Stalin. De maneira geral, os comunistas estavam implicitamente se aproximando das forças de oposição e tentando se autonomearem como “Exército do Povo”. Isso ocorria enquanto cooperavam intimamente com os Chetniks, inicialmente no
Popovo polje e ao sul da Herzegovina.
Após os primeiros grandes crimes de guerra, o Popovo polje
foi dividido em duas partes: 1) a parte mais ocidental habitada em
sua maioria por Croatas e controlada pelos Ustashas, e 2) a parte
oriental habitada pelos Sérvios sem nenhuma autoridade de controle. Essa configuração durou até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nas últimas batalhas, os Ustashas croatas decidiram
evacuar a parte da população que estava tentando escapar das batalhas até serem barradas na região da atual Eslovênia. Foram capturados e um grande número de pessoas foi sumariamente sentenciado à morte após retornar ao território croata.
Dessa forma, as cavernas foram muito utilizadas como valas
comuns nos primeiros meses da guerra; relativamente pouco utilizadas durante ela; e tiveram o uso intensificado ao final e até após o
seu término. Na região do Popovo polje, cerca de 12 cavernas foram
identificadas como locais de execução de assassinatos em massa. Algumas são identificadas a seguir:
A Caverna Ržani do (Figura 1) tem diâmetro de 4 a 5 metros e profundidade de 35 metros. Localiza-se ao longo da estrada
Trebinje - Ljubinje e foi uma das primeiras cavernas mencionadas
como valas comuns do Popovo polje. Entre os dias 23 e 24 de junho
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de 1941, os , que eram forças militares de orientação fascista do Estado Independente da Croácia, jogaram na caverna 187 sérvios do
Popovo polje (ČUČKOVIĆ, 2003, p.104). Alguns conseguiram escapar ao correr para longe do abismo. De acordo com várias fontes,
muitos dias antes, um croata da vila vizinha de Ravno também foi
jogado no interior da mesma caverna (PULJIĆ et al., 2001, p.443).

Figura 1 – Memorial erigido na entrada da caverna Ržani do (Foto: Ivo Lučić).

Nos meses seguintes, habitantes de Ljubinje, Stolac, Mostar,
Čapljina e outras localidades também foram levados e jogados no
interior da caverna. De acordo com fontes oficiais da ex-Iugoslávia,
existem alegações de que mais de 1.000 pessoas foram mortas dessa
forma. Seus nomes são mencionados no memorial localizado próximo à caverna. Entretanto, as exumações realizadas em 1990 provaram que “pelo menos 236 vítimas” puderam ser identificadas com
certeza (DOŽIĆ, 1995, p. 364). Em 27 de outubro de 1990, uma
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cerimônia religiosa foi realizada próximo à caverna. Os ossos foram
transportados para a vila de Veličani, onde foram enterrados.
A Male jame (Pequena Caverna) se localiza no Popovo
polje, logo abaixo da vila de Čavša. Morfologicamente é uma cavidade cujo diâmetro varia entre 3 e 5 metros, com 4 metros de profundidade. Essa caverna “surgiu” no outono de 1936 por causa das
chuvas abundantes. No feriado Ortodoxo de Mitrovdan, por volta
do meio-dia, um som parecido com um rugido vindo do subterrâneo pôde ser ouvido no entorno e acima da Male jame. Uma fonte
de 30 metros de altura emergiu e os moradores locais interpretaram
o fenômeno de várias formas. Na primavera, após as águas desaparecerem, a cavidade surgiu no campo (MILOŠEVIĆ, 2004, p. 20).
Os Ustashas prenderam todos os habitantes da vila, que eram sérvios. Atiraram em todos e os jogaram na caverna (ČUČKOVIĆ,
2003, p. 130). Cento e uma pessoas foram mortas. Entre elas, famílias inteiras de até nove membros (MILOŠEVIĆ, 2004, p. 298).
Após a guerra os ossos foram exumados da caverna e enterrados
próximos a vila de Čavaš. O memorial foi destruído em 30 e 31 de
março de 1993, durante a guerra (ČUČKOVIĆ, 2003, p.136).
Na Caverna Snobitac, um grupo de 64 Domobrani do
exército croata foi trazido para essa cavidade localizada na montanha Bjelasnica, próxima à colina Drijenjansko. Esse grupo era parte
dos 140 Domobrani capturados pelos Partisans em Plana, próximo
a Bileća. Foram todos “mortos a golpes de baioneta e coronhadas e
depois jogados na caverna.” (ČUČKOVIĆ, 2003, p. 140). Supostamente, os Partisans entregaram os Domobranis “a um grupo de pessoas armadas” que eram na verdade Chetniks liderados por Nikola
Drapić. Existem indícios de que Drapić já havia sido membro do
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KPJ (Partido Comunista da Iugoslávia) e, depois, tornou-se comandante de um batalhão de Chetniks. Após a guerra alegou que “não
era um criminoso” (ČUČKOVIĆ, 2003, p.140).
As Cavernas de Hutovo são conhecidas como duas cavidades próximas à vila de Hutovo. Nelas, 36 sérvios foram mortos:
quatro na Caverna Gradina, (cerca de 250 metros da estação ferroviária) e 32 na Caverna Hadžibegov bunar, na colina a 1.200
metros da estação (ČUČKOVIĆ, 2003, p. 51). Čučković (2003, p.
51) afirma, ainda, que dezesseis pessoas escaparam da Caverna
Hadžibegov bunar.
Na Caverna Golubinka, acima da vila de Veličani, pelo menos oito croatas do Popovo polje foram mortos juntamente com
outros sete membros do Croatian Way of the Cross. Esse grupo foi
trazido para a área do Popovo polje após o final da Guerra e jogado
em seu interior. Ainda durante a guerra, em 1943, sabe-se da existência de uma pessoa que foi feita prisioneira e atirada ali (PULJIĆ
et al., 2001, p.416). A Way of the Cross ficou conhecida como a “Marcha da Morte” na história da Croácia e compunha as colunas de
prisioneiros de guerra e civis que podiam ser vistos no final da Segunda Guerra Mundial em território Esloveno e Austríaco. Eram
transportados por trem e a pé para diferentes partes da ex-Iugoslávia, onde vários deles eram mortos após julgamentos “emergenciais”, enquanto outros eram destinados a sentenças de prisão perpétua.
Autores croatas mencionam que outras sete cavernas serviram como locais de execução de um número menor de pessoas.
Eram utilizadas, principalmente, como locais para “julgamentos” individuais. Destacam-se a Golubinka jama (entre Zavala e Čvaljina),
a Jama ograđenica (próxima a Kijev Dol), a Behramova jama
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(próxima a Orašje), e a Striježava jama (próxima a Čavša). Além
desses locais, Croatas e Sérvios da Herzegovina aparecem em várias
outras cavernas em uma região ainda maior. A bibliografia também
menciona os sofrimentos causados pelas feições cársticas que flagelavam os prisioneiros (e.g.: karren, poços, etc.).
Muitos dos livros que mencionam as cavernas como locais
de execuções após a Segunda Guerra Mundial têm como editores
pessoas que eram autoridades comunistas daquele período e continuaram a seguir os passos dos Partisans, utilizando-se dos arquivos
oficiais. Muitas autoridades compartilhavam a visão de que a maioria
das forças Ustasha utilizava as cavernas para crimes de guerra. Raramente esse papel era atribuído aos Chetniks, como os crimes que
ocorreram em 11 de junho de 1942. À época, os Chetniks, após ultrajantes torturas, mataram 12 soldados na caverna Viduška. Tais
fatos eram principalmente ligados ao início da Segunda Guerra
Mundial como uma espécie de “política de genocídios do Estado
Independente da Croácia”, que se estenderam pela maior parte do
território atual da Croácia, Bósnia e Herzegovina e pequena parte
do Montenegro (SLAVIĆ, 1986, p. 206). Somente ao final do século
XX, após eleições pluripartidárias e a abertura política, livros sobre
o uso de cavernas por forças locais militares e paramilitares começaram a ser publicados. Não existem provas sobre a participação
italiana e alemã em tais execuções no Popovo polje.
No livro “Žrtve komunističkog terora u trebinjskom kraju”
(Vítimas do Terror Comunista na área de Trebinje), que é declarado
como um trabalho em memória dos sérvios que foram mortos pelas
mãos de seus irmãos Partisans, o autor responsabiliza os comunistas
pelas mortes que tiveram lugar nas vilas de Trebinjska šuma. Des-
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crevendo a atitude dos comunistas, ele afirma que se tornaram bestas, cortando cabeças por quase nenhum motivo, perseguindo e julgando da maneira que lhes convinha, cometendo crimes que “não
são menores do que as monstruosidades cometidas pelos Ustashas”
(MERĆEP et al., 2005, p.15).
Outras informações acerca dos crimes cometidos pelos Partisans em outras partes do Carste Dinárico, no norte da Croácia
(Caverna Jazovka) e na Eslovênia (Figura 2 e 3), também começaram a aparecer. Até 2005, as pesquisas realizadas em solo Esloveno
resultaram na catalogação de 410 cavernas utilizadas para assassinatos em massa (Figura 2 e 3).

Figura 2 – Restos de armamentos encontrados em caverna eslovena. Na foto, a tampa (de 6
cm) da máquina serve de escala. É possível identificar caixas de munição, morteiros de diversos

128

Diferentes olhares sobre o carste e as cavernas: coletânea de trabalhos
calibres, granadas de mão e granadas de artilharia de diversos calibres. (Foto: L.E.P. Travassos).

Acredita-se que outras 160 precisam ser identificadas (FERENC, 2005, p.102). Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, nessas áreas, sem qualquer tipo de procedimento legítimo, provavelmente mais de 10.000 pessoas foram assassinadas. De acordo com
as informações, em 134 valas comuns (cavernas, abismos e minas)
existem corpos de soldados; em 79 existem corpos de civis; e em 72
locais, tanto soldados quanto civis foram assassinados (FERENC,
2005, p.52).

Figura 3 – Remanescentes de calçados das vítimas no Abismo Šemonovo, Eslovênia. Nota-se,
à direita da foto, a sola de um calçado infantil (Foto: L. E.P. Travassos).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobre a utilização das cavernas como locais de execuções em
massa, destaca-se que não foi intenção dos autores deste trabalho a
exploração profunda das razões etnológicas, sociológicas ou ideológicas de tais eventos. Entretanto, é possível afirmar que os crimes
de guerra cometidos nas cavernas certamente difundiram-se pelo
tempo e espaço e as páginas aqui redigidas não seriam suficientes
para registrar os muitos casos existentes.
Sob os olhos do público leigo, a imagem do Carste Dinárico
é ainda muito fragmentada tanto em termos espaciais quanto em
conteúdo. A informação científica sobre o carste e as cavernas como
uma forma de estabelecer uma relação de interdependência com o
ambiente não é algo muito presente em meio ao público em geral.
Ainda assim, a beleza de algumas feições do Carste Dinárico é valorizada. Os moradores locais orgulham-se de suas belezas naturais,
mas pouquíssimo sabem dos processos cársticos regionais.
Por outro lado, o mesmo público reconhece a experiência
negativa relacionada ao uso do subterrâneo relativo aos fatos trabalhados no presente texto. Não se sabe ao certo a extensão dessa
imagem desfavorável, pois as imagens mentais são formadas por estímulos e sentimentos muito particulares. Além disso, as ocorrências
foram, em sua maioria, mencionadas em contextos políticos.
A questão do motivo de certas cavernas terem sido utilizadas para os extermínios não pode ser levantada pela Carstologia ou
por qualquer uma de suas áreas de especialização. De acordo com a
literatura consultada, as cavernas onde foram cometidos assassinatos em massa podem ser consideradas o tipo de uso mais extremo
das cavernas do Popovo polje, sendo ainda muito pouco divulgado.
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Assim, sugere-se o estímulo de pesquisas adicionais que levem os habitantes e gestores do Popovo polje – e das áreas cársticas
em geral – a uma análise abrangente e a uma reavaliação da paisagem
cárstica como um sistema complexo, parte integrante da história humana.
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