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AS CAVERNAS (?) DO SERIDÓ PARAIBANO
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Juvandi de Souza Santos - SBE 1228

A má distribuição de renda, a pouca 

oportunidade de emprego e o descaso 

governamental, tem levado uma parcela de nossa 

população a buscar no extrativismo mineral, a 

sobrevivência.

Numa das regiões mais pobres dos 

Sertões da Paraíba, no município de Seridó, área de 

predominação das caatingas, os minerais brotam 

do solo (mica, quartzo, feldspato, dentre outros), 

levando homens à sua coleta, aprofundando-se no 

subsolo, seguindo seus veios, criando grandes 

cavernas e abismos profundos, com centenas de 

metros de túneis.

A situação de miséria desses indivíduos, a 

honestidade e a vontade em honrar seus compromissos, perante os seus e a sociedade, transforma-os em bichos, capazes 

de se submeterem às condições mais degradantes de trabalho, numa semi-escravidão, pois o que ganham arriscando a 

vida cada vez que descem a esses abismos, é ínfimo, menos de um salário mínimo por mês. Enquanto estão na mina, vivem 

em choupanas cobertas de palha ou lona. Dormem em redes ou em jiraus de madeira ao relento. Não dispõem de nenhum 

equipamento de segurança. A comida é pouca e rala. O frio é intenso à noite. O dia é quente. A água é salobra. O 

complemento alimentar vem de alguma caça abatida. Essas são as condições desses homens que constroem as cavernas 

subterrâneas do Seridó da Paraíba, para engordar as contas bancárias dos atravessadores e das grandes empresas de 

beneficiamento de minérios que compram por uma 

ninharia o material retirado dos imensos abismos.

O que fica para a região, além da poluição, 

são indivíduos doentes, imobilizados, incapazes de 

desenvolverem outras atividades, onerando os já 

exauridos cofres públicos, que terá que manter um 

indivíduo inválido, com a saúde paupérrima, 

vitimado pela ausência dos governos nas três 

instâncias.

Dessa forma, esses garimpeiros vão tecendo 

uma nova fisionomia nos Sertões da Paraíba, criando 

o que a natureza não foi prodigiosa naqueles rincões: 

grandes cavernas, abismos profundos marcados 

pelo horror das injustiças sociais.
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PINTURAS RUPESTRES NO NAMIBE

Conforme noticiado no SBE Antropoespeleologia número 17, algumas 
pinturas rupestres do Namibe estão sendo degradadas com o tempo. 
Recentemente, o  vice-ministro da Cultura, Luís Kandjimbo, afirmou que o Namibe é 
uma das poucas províncias do país que pode revelar ao mundo os exemplares das 
pinturas rupestres.O governante falava hoje, nesta cidade, depois da jornada de 
campo que está a efetuar em alguns sítios culturais da província.Para ele, apesar 
dos sítios onde estão localizadas as pinturas rupestres estarem pouco acessíveis e 
apresentarem um aspecto que corresponda à expectativa do seu ministério, é 
necessário que se melhore a sua conservação e manutenção. «Se pretendermos 
inscrever na lista indicativa do patrimônio mundial, alguns exemplares da província 
do Namibe e noutras partes do país, teremos que melhorar a nossa capacidade 
humana em matéria de gestão», disse. Afirmou ainda que uma recomendação 

será dada no final da sua visita, às autoridades locais e ao nível central, para que nos próximos tempos os locais sejam 
acessíveis aos investigadores, estudantes e outras pessoas que se interessem pelos monumentos e artes rupestres. Luís 
Kandjimbo disse levar uma impressão positiva desta visita às pinturas rupestres e garantiu a formação dos técnicos do setor, 
visando elevar a sua capacidade. Falando das peças de arte "mbali" (arte funerária) localizadas no cemitério municipal, 
local igualmente visitado, o vice-ministro assegurou que as mesmas precisam de ser 
melhoradas em termos de conservação. Para o efeito, vai recomendar que as 
autoridades locais deem prioridade na sua manutenção, disponibilizando assim 
alguns recursos para todo trabalho de conservação e manutenção das artes 
histórico-culturais. Em dois dias da visita a esta província, o vice-ministro inteirou-se do 
atual estado das pinturas rupestres do complexo de Tchitunduhulu, localizadas a 30 
quilômetros a sul da sede municipal do Virei e 160 da sede da província do Namibe. 
Igualmente, visitou as pinturas do Makahama um e dois, Mucua, Vuhilu, bem como a 
pedra grande (gruta paliativa), localizadas em  Caraculo, 60 quilômetros da sede da 
província. 

Angola Press

José Romero Araújo Cardoso - Geógrafo, . Professor da UERN. 

        Quem possui consciência ambiental e visita a área do Poço Feio, localizado na comunidade rural do sítio Bonito, 
município de Governador Dix-sept Rosado/RN, fica, indubitavelmente, espantado com o grau de agressão ambiental 
ao magnífico e belo cartãopostal natural do estado do Rio Grande do Norte.  Quase toda estrutura cretácea encontra-
se com marcas irresponsáveis, pois são inúmeras as pichações que enodoam a paisagem deslumbrante que a 
natureza disponibilizou, criminosamente agredida por inconscientes e inconsequentes “visitantes” que ainda não 
despertaram para o valor do  Poço Feio como patrimônio natural.

 Priorizar educação ambiental, a fim de reverter a situação caótica fomentada pela intensa antropização, é a 
única saída para que gerações futuras possam desfrutar das belezas proporcionadas pela área do  Poço Feio.  
Problemas decorrentes da irracional intervenção humana no entorno do  Poço Feio também precisam ser 
equacionados para melhor efetivação de soluções para situações ambientais urgentes e alarmantes que 
proporcionam a exponencialização dos impactos ambientais cada dia mais preocupantes.  Levar às escolas e, 
principalmente, à população da comunidade local conhecimentos sobre a necessidade da implantação de 
educação ambiental a fim de formar agentes participativos que possam contribuir para a preservação do  Poço Feio, 
apresenta-se como saída racional para buscar contornar o desequilíbrio na relação homem-natureza que marca 
indelevelmente de forma majoritária a forma como vem sendo usada a área do  Poço Feio pelos praticantes do turismo 
predatório.

 Devem-se levar às bases da educação ambiental o maior número possível de pessoas, visando a formação de 
agentes multiplicadores que dinamizem os fundamentos do desenvolvimento sustentável, primando pela preservação 
dos recursos naturais com a intercalação da necessidade de melhorar a qualidade de vida da população. Despertar 
docentes da educação básica para a importância da educação ambiental, de forma contínua e permanente, é, com 
certeza, garantia de sucesso para a concretização de plena cidadania. O comportamento altamente repreensível no 
que tange à compreensão da importância dos recursos naturais deve ser imediatamente modificado, pois não há mais 
como conceber que o gênero humano ainda veja a natureza algo sem importância.

 Assim, somente com um programa amplo que priorize a educação ambiental conseguiremos a concretização 
de ideais no qual a harmonia do homem com o meio ambiente seja plenamente atingida. Agredido de forma 
irresponsável, o  Poço Feio, enquanto área de proteção permanente, precisa ser valorizado como importante 
patrimônio natural do estado do Rio Grande do Norte.

Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A PRESERVAÇÃO DA ÁREA DO POÇO FEIO



AS FURNAS DE AMARAGI - PARAÍBA

3SBE SBE Antropoespeleologia

Vanderley de Brito - Pesquisador da Sociedade Paraibana de Arqueologia

O sítio Amaragi é um pequeno povoado rural 
pertencente ao município de Lagoa Seca, estado da Paraíba 
- distante 12km da cidade de Campina Grande - onde aflora 
uma formação gnáissica por sobre o leito do rio 
Mamanguape, por onde as águas perenes seguem se 
encachoeirando nas deformidades ígneas do afloramento e 
nos acúmulos de rochas depositadas por sobre o rochedo, 
que ali foram depositadas durante as inúmeras fortes torrentes 
do passado. Estes blocos, por sobreposição, formam 
inúmeras furnas e locas que dão um aspecto pitoresco ao 
local e, por isso, a população da região denomina esta 
localidade de “Furnas do Amaragi”, pois o lugar é 
constantemente visitado por banhistas e praticantes de 
caminhadas ecológicas.

Este paradisíaco local, encravado no profundo vale do 
Mamanguape,  a lém de suas  par t icu la r idades 
espeleológicas, também se trata de um sítio de valor 
arqueológico. Pois existem diversos sinais rupestres superficialmente gravados em algumas 
concavidades rasas das pedras e dos caldeirões formados por ação turbilhonar das águas no 
afloramento rochoso. Figuras intrigantes, cujo significado há muito se perdeu no distante passado pré-
histórico.

O sítio rupestre foi registrado para a arqueologia paraibana em fins da década de 70, pela 
arqueóloga Ruth Trindade de Almeida. Trata-se de um painel dicotômico embutido em duas 
concavidades naturais da parede vertical que finaliza o soerguimento rochoso, voltadas para a direção 
leste, realizadas por técnica de picoteamento raso em superfície naturalmente polida, possivelmente 
pela corrente das águas. Estes painéis apresentam gravuras de teor esquemático e estão muito 
apagadas pelo tempo, mas podem ser bem visualizadas devido a uma pátina negra que se formou no 
interior áspero das gravuras. Contudo, poucos são os visitantes das Furnas do Amaragi que percebem a 
existência destes silenciosos testemunhos parietais pré-históricos.

Provavelmente, este painel que ainda pode ser visto é apenas um testemunho do que chamamos 
de “painéis marginais”. Ou seja, inscrições rupestres de menor elaboração técnica que rodeiam um 
painel de maior impacto visual e esmera técnica de gravação. Essa conjetura, tem base em exaustivos 
estudos em gravuras rupestres na Paraíba que demonstram serem as itacoatiaras da região brejeira da 
Paraíba feitas sob técnica de Meia-cana, em locais de cascatas, contendo sempre nas imediações 
gravuras toscas que prenunciam um painel mais profuso e feito sob técnica elaborada. De fato, fomos 
informados por moradores da localidade, que desde criança banhavam-se nas Furnas, da existência de 
um painel mais bem elaborado realizado em uma grande pedra encalhada no leito da corredeira, que 
foi impelida pelas torrentes, e seus registros, hoje, estariam voltados para baixo. Segundo informam, há 
vinte anos era possível mergulhar no rio e emergir sob um abrigo côncavo que se formava entre a pedra 
tombada e as encostas da calha rochosa por onde o rio flui, onde se podia apreciar esse painel no teto. 
Todavia, com o tempo as torrentes de inverno foram, gradativamente, alojando outras pedras nesse 
espaço e assoreando com cargas de areia, impelidas pela força das águas, e hoje não mais existe o 
espaço que possibilitava emergir e visualizar o painel. Quanto à descrição deste, dizem que é muito mais 
bem acabado e profuso em sinais do que as poucas inscrições que ainda podem ser vistas.

Infelizmente, este paradisíaco local e seus importantes registros, arqueológicos e espeleológicos, 
estão fadados a desaparecer. Isso porque, segundo a comunidade local, o Programa Petrobrás 
Ambiental, que prevê inúmeras ações de cunho ambientais, recursos hídricos e sistemas produtivos, no 
curso do rio Mamanguape, pretende construir uma represa 2km rio abaixo deste nicho para transformar 
o vale num grande açude. Ou seja, todo o vale do Amaragi será submergido, inclusive as Furnas e suas 
inscrições rupestres. Inclusive àquelas, cuja ciência jamais pode registrar.

Vanderley nas furnas de Amaragi
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RESTAURANTE NO SUBTERRÂNEO

O restaurante Meson de la Cava abriu suas portas em 1967. Desde então tem sido um dos 
restaurantes mais populares de Santo Domingo, República Dominicana. As numerosas cavernas 
existentes nos penhascos calcários da região foram utilizadas de maneira distinta ao longo da história. 

Remanescentes dos nativos Taino foram descobertos junto a vestígios de piratas que utilizaram 
essas cavernas como esconderijo para prepararem os constantes assaltos à cidade de Santo Domingo. 

Mais recentemente, os rebeldes que buscavam a independência do país usaram as cavernas 
como «santuários» contra as forças de ocupação em 1930.

Meson de la Cava

BOATE NO SUBTERRÂNEO DA REPÚBLICA DOMINICANA

http://elmesondelacava.com/index.htm
http://guacarataina.net/english/index.html
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A LENDA DO POÇO FEIO

José Romero Araújo Cardoso - Geógrafo, .Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente.Professor da UERN. 

Existe no Poço Feio, na parte externa, curiosa formação 
calcária conhecida como "baú da moça", verdadeiro capricho 
geológico em terreno cretáceo. A natureza talhou primorosamente 
a estrutura dolomítica a ponto de despertar o imaginário popular, o 
qual criou lendas acalentadas imemorialmente, elemento 
importante na aglutinação cultural do lugar.
         Reza a tradição passada de geração a geração que em 
noites de lua cheia uma bela mulher se banha nas águas do Poço 
Feio. O canto da moça encantada atrai homens que logo se 
apaixonam e seguem a mulher para o interior da caverna calcária, 
afogando-se nos túneis ali existentes. A lenda prega que a linda 
mulher estaria enclausurada no baú calcário, sendo que este se 
abre quando a lua cheia desponta no horizonte, fazendo-a reviver.

         A memória local registra a lenda, a maioria a respeita, não se atrevendo a ir ao Poço Feio em noites de lua 
cheia, com medo de ser enfeitiçado pela evocação sonora da moça encantada que se banha à luz do luar. Não 
foram poucas pessoas que me contaram ter ouvido o canto da moça, partido das bandas do Poço Feio.
         A riqueza cultural da área correspondente à caverna calcária dix-septiense impressiona pela 
exponencialidade, pois as formas assumidas pelas lendas imitam congêneres espalhadas Brasil a fora, como a da 
Iara, também incorporada às tradições indígenas. A lenda do Poço Feio, conforme idôneas personalidades do 
sítio Bonito, vem antes da colonização lusitana, pois esta seria herança ainda da cultura dos monxorós. No caso, 
talvez a moça encantada fosse uma índia, não obstante sabermos que diversas estórias fantásticas dos antigos 
habitantes das Américas incluíssem seres humanos da raça branca, como as existentes nas crenças maia e 
asteca.
         Poucos dix-septienses se aventuram em procurar o Poço Feio quando a lua cheia lança seus raios prateados 
nas águas de tonalidade azulada do Poço Feio, tem medo da "moça encantada", não se arriscam em desafiar as 
tradições decantadas em prosa e versos pelos mais velhos

Em Mossoró, o vanguardismo e a expressão intelecto-cultural de pessoas como o teatrólogo Nonato 
Santos, diretor do grupo Escarcéu de teatro, assistido pela competente e inteligente companheira Lenilda Sousa, 
além de outros, incorporaram a lenda do Poço Feio, encenando-a de 
forma magistral e bem articulada com a cultura local, razão pela 
qual o grupo Escarcéu é considerado um marco na valorização do 
folclore riquíssimo da região oeste potiguar.
         Na vida real, a verdadeira "moça encantada" pode atender 
pelo nome de bebida alcoólica, pois não são poucos os registros de 
fatalidades envolvendo a aventura de adentrar o Poço Feio bêbado, 
tendo em vista que a caverna é um convite perigoso a desafiar o 
desconhecido e as incógnitas que marcam a estrutura cretácea dix-
septiense.  
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FALTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO POÇO 

Foto: José Romero Araújo Cardoso 

CAVERNA DOS TEMPOS DOS ÍNDIOS

Contam as lendas que a palavra Urubici veio da grande raça indígena Tupi-Guarani, que habitava a região antes 
mesmo da passagem dos jesuítas, por volta de 1745. “Uru” significaria pássaro e, “Bici”, seria um índio. Caminhando às 
margens do rio que hoje leva o nome do município, um índio teria avistado um Uru – galináceo típico da região – e exclamado 
“Urubici”, querendo dizer algo como “Veja um Uru, Bici”.

Estes mesmos índios, lembra o guia Iran Croda de Souza, credenciado pelo Ministério do Turismo para atuar na Serra 
Catarinense, produziram algumas das obras cujas finalidades são conhecidas pelo homem atual. Como a região é rica em 
arenito botucatu, que é uma rocha porosa a maleável, os índios construíram, há aproximadamente 200 anos, várias cavernas 
que serviam de refúgio e abrigo, até mesmo pelo rigoroso frio do inverno. 

Também eram utilizadas para a captura de presas, com túneis propositalmente baixos, estreitos e interligados entre si, 
a fim de impedir a saída e, consequentemente, prender grandes animais que, por fim, viravam refeição. Entre as mais 
conhecidas, está a Caverna Rio dos Bugres, distante 11 quilômetros do Centro de Urubici. Nela, a “engenharia” de caça dos 
índios está bastante explícita, com galerias que somam cerca de 20 metros de comprimento e se afunilam nas extremidades.

Sobre a terra, há um poço de uns quatro metros de altura no qual os índios também capturavam as presas. Na 
tentativa de escapar, os animais acabavam caindo no buraco e, sem outra rota de fuga, eram facilmente mortos. 

O acesso à caverna é fácil, por uma estrada de chão, e é possível chegar de carro até a sua entrada. Por dentro, ela é 
bastante úmida, com forte cheiro de terra molhada, e, por ser bem escura, recomenda-se aos visitantes de primeira viagem 
(ou que se sentem mal em lugares fechados ou de tamanho reduzido) que estejam acompanhados de alguém, de 
preferência conhecedor do lugar.

Outras cavernas destacam-se em Urubici, como a do Morro Pelado, distante seis quilômetros do Centro e também 
construída pelos índios, num trabalho que teria demorado cerca de 60 anos; a Caverna do Gigante e a Casa de Pedra, abrigo 
natural sobre rochas com inscrições rupestres milenares, localizada a 28 quilômetros da sede de Urubici.

Pablo Gomes, Diário Catarinense
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