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RESUMO 

  

A busca por melhores condições para a inclusão de Portadores de Necessidades 

Especiais têm atingido os mais diversos setores da sociedade. Leis, normas e projetos 

têm sido desenvolvidos para promover a atuação dessa parcela social cada vez mais 

ativa, que tem demonstrado crescente interesse também na prática turística. Esse 

interesse se estende ao turismo de aventura, e exemplos têm surgido como prova de 

possibilidades inesperadas, tais como o espeleoturismo praticado por PNEs. Diante 

disso, este trabalho se propõe à adaptação dos Índices de Acessibilidade desenvolvidos 

por Nunes et al. (2009), com base na NBR 9050 (ABNT, 2004), e sua aplicação às 

cavernas e estruturas turísticas da Rota das Grutas Peter Lund, apresentando como 

resultado mapas indicativos dos níveis de dificuldade para acesso e deslocamento no 

interior da Gruta Rei do Mato (Sete Lagoas), Gruta da Lapinha (Lagoa Santa) e Gruta 

do Maquiné (Cordisburgo). A escolha destes locais levou em consideração sua 

importância natural e cultural, sendo estes conhecidos nacional e internacionalmente, 

principalmente em relação à Paleontologia na figura de Peter Lund. Os altos 

investimentos aplicados pelo governo de Minas Gerais no roteiro corroboram para sua 

importância e valor. Os resultados obtidos levaram à sugestão de possíveis melhorias e 

à provável divulgação de parte da Rota das Grutas Peter Lund como opção de turismo 

acessível, ajudando ainda mais na promoção das Unidades de Conservação onde as 

cavernas estão inseridas, visando à educação ambiental, à proteção do patrimônio 

natural e cultural e ao desenvolvimento local. 

 

Palavras-chave: Espeleoturismo, Acessibilidade, Portadores de Necessidades 

Especiais, Gruta Rei do Mato, Gruta da Lapinha, Gruta do Maquiné. 

  



ABSTRACT 

The search for better conditions for the inclusion of Handicapped have reached the most 

diverse sectors of society. Laws, regulations and projects have been developed to 

promote the performance of this increasingly active social part, which have also shown 

increasing interest in tourism practice. This interest extends to adventure tourism, and 

examples have emerged as evidence of unexpected possibilities, such as practiced by 

speleotourism PSNs. Therefore, this work proposes the adaptation of Accessibility 

Indices developed by Nunes et al. (2009), based on the NBR 9050 (ABNT, 2004), and 

its application to tourist caves and structures of the Rota das Grutas Peter Lund, 

presenting as a result indicative maps of difficulty levels to access and movement within 

the Gruta Rei do Mato (Sete Lagoas), Gruta da Lapinha (Lagoa Santa) and Gruta do 

Maquiné (Cordisburgo). The choice of these sites takes into account its natural and 

cultural importance, which are nationally and internationally known, especially in 

relation to the figure of Paleontology Peter Lund. The high investments made by the 

government of Minas Gerais in the script to corroborate its importance and value. The 

results led to the suggestion of possible improvements and the likely disclosure of part 

of the Rota das Grutas Peter Lund as an option for accessible tourism, further helping in 

the promotion of the Conservation Units where the caves are located, aimed at 

environmental education, protection natural and cultural heritage and local 

development.  

Keywords: Speleotourism, Accessibility, Disability, Gruta Rei do Mato, Gruta da 

Lapinha, Gruta do Maquiné. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho foi baseado na proposta de aplicação dos índices de acessibilidade 

desenvolvidos por Nunes et al. (2009), tendo sido adaptado para às cavernas da Rota das 

Grutas Peter Lund (Gruta da Lapinha, Gruta Rei do Mato e Lapa Nova do Maquiné), bem 

como às estruturas construídas no entorno das cavidades para recepção, acolhida e uso dos 

visitantes. 

A adaptação dos Índices de Acessibilidade propostos por Nunes et al. (2009) deu-se 

com a utilização dos parâmetros para acessibilidade constantes da NBR 9050 (ABNT, 2004), 

norma específica para a adequação de espaços públicos para a locomoção e utilização dos 

mesmos pelos portadores de necessidades especiais (PNEs).  

Assim, o objetivo principal deste trabalho é a identificação do grau de acessibilidade 

disponível nas cavernas da Rota das Grutas Peter Lund para os diversos grupos de indivíduos 

portadores de necessidades especiais ligadas à locomoção (idosos, grávidas, obesos, crianças, 

portadores de nanismo, cadeirantes, utilizadores de órteses para esse fim), com a elaboração 

de mapas que ilustrem os níveis de dificuldade para o acesso e locomoção nos sítios.  

A promoção e a divulgação do roteiro turístico para um novo público-alvo (os 

portadores de necessidades especiais), bem como a abertura para possíveis novas pesquisas na 

área do turismo acessível na região cárstica mineira são objetivos específicos deste trabalho. 

A escolha destes sítios se deve pela importância de seu patrimônio natural, histórico e 

cultural, sua relevância no cenário turístico nacional e internacional e nas parcerias 

desenvolvidas para a promoção do roteiro turístico com investimentos na ordem de 

R$10.000.000,00
[1]

, valor significativo que agregará melhorias para os municípios onde as 

grutas estão localizadas.  

O tema escolhido tem sua importância justificada pela prática de um turismo 

consciente e educativo, voltado à conservação do patrimônio e à inclusão social.  

A parcela de indivíduos com algum tipo de necessidade especial na população 

brasileira chegou a 23,9% em 2010, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE. De 

2000 a 2010, houve um aumento de 9,9% deste índice (IBGE, 2010). Isto significa que quase 

¼ dos indivíduos no Brasil podem ser beneficiados direta ou indiretamente por pesquisas 

direcionadas à inclusão social.  

                                                           
1
 De acordo com o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães, 

em reportagem publicada pelo Portal Agencia Minas em setembro de 2012. 
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Os trabalhos e avanços no que diz respeito à acessibilidade em cavernas no Brasil 

ainda são recentes e em pequeno número, se comparados aos existentes em países da Europa e 

nos Estados Unidos principalmente.  

Durante a pesquisa para a realização deste, foram conhecidos diversos grupos de PNEs 

que se uniram em torno do turismo e suas possibilidades. Organizações, associações e 

indivíduos PNEs de diversas partes do mundo publicam e mantém constante troca de 

experiências de turismo em ambientes naturais, que até então poderiam ser considerados 

impróprios a tais visitações. São diversos „Blogs‟, páginas e fóruns de discussão sobre o tema 

„turismo em cadeira de rodas‟, o que comprova a vontade e a disposição deste público em 

aumentar a prática do turismo, o que corrobora a escolha do tema (o Anexo deste trabalho 

contém os links para acesso aos mesmos). 

Espera-se que este trabalho venha a contribuir para uma maior divulgação do tema, 

ampliando as possibilidades na área, auxiliando na sugestão de propostas para melhorias na 

oferta da acessibilidade às Grutas da Rota Peter Lund e outras cavernas, dentro das 

possibilidades apresentadas pelo meio, sem causar danos ao patrimônio, que deve, antes de 

tudo, ser preservado. 
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2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O presente trabalho é fundamentado em pesquisas bibliográficas ligadas à Geografia e 

ao Turismo praticado em ambientes naturais, bem como à temática voltada aos Portadores de 

Necessidades Especiais no Brasil.  

Devido à natureza do objeto de estudo, optou-se por realizar uma pesquisa de caráter 

exploratório e descritivo, de acordo com a metodologia proposta por Nunes et al. (2009), que 

tratou da aplicação de um questionário com indicadores de acessibilidade na gruta do Anjo, 

município de Socorro (SP). Adaptações vinculadas à Norma Técnica Brasileira NBR 

9050:2004 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) foram 

realizadas dando origem a um questionário ampliado, voltado às cavernas da Rota das Grutas 

Peter Lund – MG. Ao todo, foram realizados seis trabalhos de campo entre os meses de 

fevereiro e junho de 2013. 

Por causa da variação dos ambientes encontrados, optou-se pela análise e aplicação 

dos índices de acessibilidade individualmente, tanto nos salões das cavernas estudadas como 

na estrutura criada para recepção e acolhida dos visitantes. 

Assim, buscou-se mensurar inclinações das rampas de acesso, largura de passagens, 

altura de degraus, presença de guarda-corpo e corrimãos, balizadores, sinalizadores, 

obstáculos (naturais ou não) e tipo de piso, entre outros indicadores que fornecessem 

informações válidas para análise e posterior aferição do nível de acessibilidade para os 

diversos grupos de portadores de necessidades especiais ligadas à locomoção. 

Os materiais para realização desta pesquisa durante os trabalhos de campo foram 

trenas analógica e eletrônica, máquina fotográfica e régua de nível, além do próprio 

formulário com os índices de acessibilidade. 

Além disso, foram levantadas informações nas cartas topográficas Sete Lagoas (IBGE, 

escala 1:100.000), Curvelo (Serviço Geográfico Brasileiro, escala 1:100.000) e Cordisburgo 

(IGA, escala 1:100.000). As bases digitais nacionais foram cedidas pelo Sistema Estadual do 

Meio Ambiente (SISEMA), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e o Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação em Cavernas (CECAV). Bases digitais do IBGE (2007) 

também foram utilizadas. 

As bases do IGAM, em formato MapInfo (*.tab), foram convertidas para arquivos 

*.dxf e, posteriormente, para arquivos *.shp para a utilização no programa ArcGis 10 do 

Laboratório de Estudos Ambientais do Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC 

Minas. 



14 

2.1 Adaptação dos Índices de Acessibilidade: uso da NBR 9050 

 

A NBR 9050 (ABNT, 2004) indica os parâmetros a serem seguidos no quesito 

acessibilidade. Analisando os grupos de PNEs voltados à locomoção, os cadeirantes são os 

que necessitam dos maiores parâmetros, levando-se em consideração a largura mínima para 

deslocamento em linha reta e áreas para manobra com ou sem deslocamento. Assim, supõe-se 

que, atendendo ao padrão necessário para o acesso de cadeirantes, é garantido também o 

acesso dos demais portadores de necessidades especiais ligadas à locomoção, como crianças, 

idosos, grávidas, obesos, portadores de nanismo ou que façam utilização de próteses ou 

órteses.  

Para aplicação dos índices de acessibilidade nas grutas da Rota Lund foram utilizados 

os parâmetros para distâncias mínimas a serem observadas para deslocamento e manobras de 

PNEs, bem como o padrão de medidas para uma cadeira de rodas manual e as medidas do 

módulo de referência para um PNE cadeirante (Figuras 1 a 4): 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Dimensões referenciais para deslocamento de pessoa em pé 

 

Fonte: ABNT, 2004, p.5 
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Figura 2 - Padrão de medidas de cadeira de rodas manual e módulo de referência de 

medidas para cadeirante 

 

Fonte: Adaptado de ABNT, 2004, p.6.  

 

 

 

Figura 3 – Área para manobra sem deslocamento  

 

Fonte: ABNT, 2004, p.8. 

 

Ainda segundo a NBR 9050 (ABNT, 2004, p.42), as rampas de acesso devem possuir 

larguras adequadas às manobras necessárias à cadeira de rodas (Tabela 1), apresentando uma 

inclinação máxima de 8,33% e uma plataforma para descanso sem inclinação a cada 50 

metros de comprimento caso a inclinação seja superior a 6,25%. 
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Figura 4 – Área para manobra com deslocamento  

 

Fonte: ABNT, 2004, p.8. 

 

Tabela 1 – Dimensionamento de rampas 

Inclinação admissível em 

cada segmento de rampa 

(i%) 

Desníveis máximos de cada 

segmento de rampa (h m) 

Número máximo de 

segmentos de rampa 

5,00 (1:20) 1,5 Sem limite 

5,00 (1:20) < i < 6,25 (1:16) 1,00 Sem limite 

6,25 (1:16) < i < 8,33 (1:12) 0,80 15 
Fonte: Adaptado de ABNT, 2004, p.42. 

  

Para aferição da inclinação de rampas de acesso existentes nas instalações externas e 

internas das grutas, foram utilizadas régua de nível, trena analógica e a equação  

 

i = (h x 100)/c 

 

onde: i=inclinação; h=desnível; c=comprimento (ABNT, 2004, p.41). 
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Posicionando a régua com nível de forma a deixá-la reta (com a bolha bem 

centralizada no nível), a trena é utilizada para medir o desnível, e a equação é aplicada 

calculando a inclinação de rampa (Figura 5): 

 

Figura 5 – Como medir o desnível de uma rampa 

 

Fonte: ARQUITETURA Elisa Prado, 2009. 

 

Na hipótese de usar os 30 cm da régua, e 4 cm de desnível, tem-se uma inclinação de 

13,3%, ou seja, número acima do permitido pela NBR 9050/04 para ser acessível. Se ao invés 

disso, descobrindo-se 2 cm de desnível em 30 cm de comprimento, tem-se a inclinação de 

6,6%, adequada para acessibilidade, pois está abaixo dos 8,33%, máximo permitido pela 

norma. 

É importante observar também, os parâmetros para medidas das rampas apresentadas 

pela NBR 9050: 

A largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. A 

largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,50 m, 

sendo o mínimo admissível 1,20 m [...]. Quando não houver paredes laterais as 

rampas devem incorporar guias de balizamento com altura mínima de 0,05 m, 

instaladas ou construídas nos limites da largura da rampa e na projeção dos guarda-

corpos [...]. (ABNT, 2004,p.43) 

 

Figura 6 – Inclinação transversal e largura da rampa – exemplo 

 

Fonte: ABNT,2004,p.43 
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Além disso, foi analisada a presença dos símbolos que indicam acessibilidade aos 

ambientes. Caso existissem, buscou-se verificar se foram corretamente utilizados, obedecendo 

padrões segundo a norma da ABNT, conforme as Figuras 7 e 8 abaixo: 

 

 

Figura 7 – Apresentação do símbolo internacional de acesso 

 

Fonte: ABNT, 2004, p.18 

 

 

Figura 8 – Proporções do símbolo internacional de acesso 

 
Fonte: ABNT, 2004, p.18 

 

Esses símbolos devem ser instalados em locais de fácil visualização do público, sendo 

utilizados principalmente nos locais de entrada, áreas e vagas de estacionamento de veículos, 

áreas de embarque / desembarque e sanitários, quando acessíveis (ABNT, 2004, p.18). 

Ao aplicar os índices de acessibilidade, também foi necessária a averiguação da altura 

de instalação dos dispositivos como totens expositores, paineis, telefones, balcões de 

atendimento, e outros locais de interesse e importância para os visitantes, sempre levando em 

consideração os parâmetros da NBR 9050 (Figuras 9 e 10). Ângulos de visão devem ser 

considerados, bem como distâncias dos membros superiores das pessoas aos acessos a que se 

destinam.  
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Figura 9 – Cones visuais de pessoa em cadeira de rodas – Exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: ABNT, 2004, p.15 

 

Figura 10 – Altura para comandos e controles – Exemplos 

Fonte: ABNT, 2004, p.13 
 

 

Os locais de passagem também foram analisados. Dados como as larguras das portas, 

elevadores, degraus, a presença de corrimãos e suas disposições, bem como suas medidas 

foram coletados. 
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Os pisos são parte indispensável na aplicação dos índices de acessibilidade, pois são os 

locais propriamente onde se realizam os deslocamentos. Para essa análise, a NBR 9050/2004 

declara que  

Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer 

condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de 

rodas ou carrinhos de bebê). Admite-se inclinação transversal da superfície até 2% 

para pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de 

5%. Inclinações superiores a 5% são consideradas rampas [...]. Recomenda-se evitar 

a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar sensação de 

insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste de cores possam causar a 

impressão de tridimensionalidade). [...] Desníveis de qualquer natureza devem ser 

evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm não 

demandam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser 

tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%) [...]. Desníveis 

superiores a 15 mm devem ser considerados como degraus e ser sinalizados [...]. 

(ABNT, 2004, p.39) 

 

 

Assim, após análise e levantamento dos principais itens a serem observados de acordo 

com a norma e de posse do formulário (Figura 11) para aplicação dos índices de 

acessibilidade proposto por Nunes et al. (2009), foram desenvolvidas adaptações que deram 

origem ao formulário com os índices de acessibilidade aplicados nesta pesquisa, conforme 

Figuras 12 e 13. 
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Figura 11 – Indicadores de Acessibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NUNES et al, 2009, p.163. 

 

 

 

 



22 

Figura 12 – Indicadores de Acessibilidade: Rota das Grutas Peter Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. 2009, p.163 e ABNT, 2004 
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Figura 12 – Indicadores de Acessibilidade: Rota das Grutas Peter Lund (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. 2009, p.163 e ABNT, 2004 
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Figura 13 – Indicadores de Acessibilidade: Rota das Grutas Peter Lund (continuação) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al, 2009, p.163 e ABNT, 2004 

 

Dentro da gruta, devem-se preencher para cada salão os itens de “A” a “E” constantes 

na Figura 13. 
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3  A GEOGRAFIA E A ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

A atividade turística está relacionada com viagens, com a visita a lugares diversos ao 

das residências das pessoas, e entende-se que o turista é o personagem que atua na prática do 

turismo. Para Dias e Aguiar (2002) “turista é a pessoa que, livre e espontaneamente, por 

período limitado, viaja para fora do local de sua residência habitual, a fim de exercer ações 

que, por sua natureza e pelo conjunto das relações delas decorrentes, classificam-se em algum 

dos tipos, das modalidades e das formas de turismo” (DIAS; AGUIAR, 2002, p.24). 

Segundo Galvão Filho (2005, p.18) “é após os anos 60 que a Geografia percebe e se 

interessa pelo tema (turismo) com maior entusiasmo, derivando daí trabalhos pragmáticos, 

críticos e posteriormente de preocupações ambientais mais destacadas” (FILHO, 2005, p.18). 

Cooper et al. (2001) afirmam que a Geografia redescobre o Turismo como área de 

pesquisa, de estudo de caso e de exemplos, mas que difere dos acadêmicos da área do 

Turismo principalmente pela abordagem. O autor afirma que o Turismo é situado pelos 

Geógrafos dentro de um parâmetro abrangente de migrações. 

 

 (...) Geógrafos e sociólogos vêem no turismo uma dimensão das nossas relações 

com o mundo, que se estendem através de diferentes localidades. A mensagem 

essencial dessa ideia do turismo como forma de mobilidade é a de que ele deixaria 

de ser tratado como algo distinto e especial, sendo considerado uma atividade que 

faria parte de uma série de outras atividades na sociedade (COOPER et al. 2001, 

p.41). 

 

Ainda segundo o autor, essa abordagem do Turismo pela Geografia deve-se 

principalmente à compreensão do espaço e do tempo. Com o avanço da tecnologia nos 

transportes e nas telecomunicações, cada vez mais se percorre maiores distâncias em menos 

tempo.  

(...) É perfeitamente possível sair do Reino Unido e ir almoçar em Paris. Nesse 

trajeto a tecnologia reduziu o tempo, mas também leva a uma percepção de 

compressão do espaço. Isso significa que podemos pensar no turismo como parte 

de um espectro de mobilidade por lazer, que varia desde o lazer cotidiano de ir de 

um lado para outro dentro da nossa cidade até o turismo de pernoite. (...) Dessa 

forma, o conceito de mobilidade, de fato, tem um valioso papel na compreensão da 

verdadeira natureza do comportamento relacionado às viagens. (COOPER et al. 

2001, p.41-42. grifos nossos) 

 

O surgimento da expressão „geografia do turismo‟ vem para referir-se à prática social 

do turismo, interessando às diversas áreas do conhecimento. Cruz (2001) afirma que esta 

expressão “não se refere apenas à abordagem científica do fenômeno do turismo pela ciência 

geográfica”, sendo utilizada também por outras áreas que tratam do turismo (CRUZ, 2001, 
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p5). Essas críticas acendem uma discussão necessária à Geografia e sua preocupação com o 

turismo, possibilitando o diálogo, o confronto intelectual, a dialética, e assim, o 

enriquecimento teórico da Geografia.  Concordando com Galvão Filho (2005), “penso sobre 

as dificuldades e os obstáculos que devemos reconhecer e, assim, assumir que o papel da 

Geografia é fundamental na procura por um Turismo, assim como qualquer outra atividade 

humana, mais justo” (GALVÃO FILHO, 2005, p.18). 

Sendo o turismo diretamente ligado aos lugares, não há como dissociar a atividade 

turística da prática geográfica, uma vez que o termo “lugar” por si só é objeto de estudo da 

Geografia, sendo um dos seus „conceitos chave‟ e tema de constantes discussões. Holzer 

(1999) aponta que este estudo dos lugares é essencial, considerando que o conceito primordial 

da geografia seria o de „localização‟: 

definido como a relação entre o arranjo interno de traços, ou sítio com seu entorno. 

Esta relação definiria o lugar. Esta relação exigiria mais do que o inventário dos 

conteúdos da área, ela se refere ao modo de ver o mundo, a seus padrões objetivos, 

mas também às crenças das pessoas, aos significados subjetivos dos lugares. 

(HOLZER,1999, p. 69). 

Para os geógrafos seguidores da corrente humanista e cultural da Geografia, o “lugar” 

é principalmente fruto da experiência humana. Tuan (1983) afirma que o “lugar é um centro 

de significados construído pela experiência”, e ainda “é um espaço que foi apropriado 

afetivamente” (TUAN,1983, p. 198). 

A definição do lugar a ser visitado, quando parte da escolha pessoal para a prática 

turística é determinada pela expectativa criada antes mesmo da prática, tendo como ponto 

forte o fator emocional. Esta afirmação pode ser ilustrada pela definição da OMT utilizada por 

Aguiar e Dias (2002), quando estes definem o turismo como a prática de atividades que 

“realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno 

habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócio ou 

outras” (AGUIAR; DIAS, 2002, p.11). 

Existem diversos desejos ou motivações para a visitação aos lugares, demandando a 

necessidade da atividade turística, que por sua vez, envolve espaço e movimento. De acordo 

com Travassos e Batella (2010) “abrem-se, a partir daí, uma gama de análises possíveis, tais 

como atratividades que os locais exercem sob pessoas e capitais, interações espaciais entre 

viajantes e lugares, fluxos espaciais de turistas, dentre outras” (TRAVASSOS; BATELLA, 

2010, p.13). 
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Historicamente, pode-se dizer que as viagens mercantes foram precursoras do turismo 

de aventura, levando em consideração as necessidades de comércio e trocas de produtos entre 

os povos da antiguidade.  

Segundo Ignarra (2003), a motivação para as grandes viagens exploratórias dos povos 

antigos tinha base econômica, pois buscavam novas terras para expansão e ocupação. Fosse a 

intensão de conquistas de novas terras, ampliar o mercado ou conseguir matérias primas era 

relacionada ao sentimento de aventura, causado pelo desconhecimento. “Desta maneira, o 

turismo de aventura data de milênios antes de Cristo” (IGNARRA, 2003, p. 2). 

O desejo pelo desconhecido e por vencer distâncias impulsionou o homem a ir mais 

além, e neste processo a geografia se fez indispensável: ante as batalhas travadas e conquistas 

de povos e territórios alheios, o reconhecimento dos lugares e suas características, bem como 

a utilização de guias, foi essencial (AMORIM FILHO)
2
. 

Também a motivação religiosa para as viagens é conhecida desde as épocas mais 

remotas, com as peregrinações aos „lugares sagrados‟. Talvez o exemplo mais conhecido da 

Idade Média seja o das „Cruzadas‟, mas existem exemplos ainda mais antigos, como os povos 

„bárbaros‟ que antes da colonização de Roma participavam de rituais ligados aos seus deuses 

em lugares sagrados espalhados pelo mundo conhecido.   

 

É sabido que em todas as partes do mundo existem marcos religiosos que 

perfeitamente resumem o ideal cultural do sagrado. Tornaram-se amplamente 

reconhecidos como tal significado especial e poder que um grande número de 

pessoas viaja para visitá-los, transformando-se em centros de peregrinação 

(MORINIS,1992, p.1).  

 

Esta motivação turística ainda é bastante forte nos dias de hoje, e não escolhe credo, 

raça ou idade: as peregrinações à Meca continuam a atrair milhões de muçulmanos a esta 

cidade todos os anos; as visitas ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida, no interior do estado de São Paulo (Brasil) aumentam a cada ano; uma jornada 

bastante procurada por peregrinos é o caminho de Santiago de Compostela da França à 

Espanha. São inúmeras as manifestações religiosas que dependem e contribuem para a prática 

turística.  

Há também a busca do turismo ligado à prática de esportes, que leva a inúmeros 

turistas a diversos lugares para fins de acompanhamento de eventos como os Jogos 

                                                           
2 AMORIM FILHO, 2012. Evolução do Pensamento Geográfico. Notas de Aula. Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. 
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Olímpicos, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas de Inverno, as 

competições de Fórmula 1 dentre outros.  

Atualmente, diversos campeonatos esportivos espalhados pelo mundo além das 

olimpíadas fazem o mercado turístico aumentar cada vez mais. Segundo o Ministério do 

Turismo no Brasil (2010) “o Brasil espera receber mais de 500 mil turistas estrangeiros na 

ocasião da Copa do Mundo e movimentar dezenas de milhões de brasileiros pelas cidade-

sede, produzindo um impacto direto na atividade turística” (BRASIL, 2010, p.10). 

 A prática turística voltada à busca cultural também é amplamente utilizada, e a 

visitação às cidades históricas e museus, entre outros, são atrativos para um público cada vez 

mais crescente. De acordo com Mendes (2011), a cidade de Paris (França) recebeu somente 

no primeiro semestre de 2011, 350 mil turistas ávidos pelos encantos da cidade, pela 

atmosfera romântica e histórica e por seus diversos museus.  

 

O número de turistas vindos da América Latina, principalmente do Brasil, que 

escolheram Paris como destino de viagem, cresceu 22,5% nos seis primeiros 

meses deste ano, atingindo 350 mil pessoas. Os sul-americanos são seguidos 

pelos chineses, que registraram uma alta de 17,7%, os viajantes do Oriente 

Médio (+13,7%), e só depois vêm os europeus (incluindo os russos), que tiveram 

uma alta de 9,9% no semestre. Com 600 mil viajantes durante o período, os 

norte-americanos ainda são os líderes no ranking dos turistas que escolhem 

a Cidade Luz como destino de férias, mas o número de visitantes vindos dos 

Estados Unidos cresceu apenas 4% em comparação ao primeiro semestre de 

2010. (MENDES, 2011, p.1) 

 

Também para estudar, várias pessoas saem de suas cidades para passarem temporadas 

em centros especializados, sendo responsáveis também pelo aumento do turismo. De acordo 

com Rosolen et al. (2012), dados da organização Open Doors Report de 2007 demonstram 

que “o número de estudantes que participaram de programas internacionais aumentou 

aproximadamente em 5% na década passada. A Europa foi a região de destino preferida por 

estudantes norte-americanos, seguida da América Latina, Ásia, Oceania e África” 

(ROSOLEN et al. 2012, p.3). 

A visitação a lugares naturais e a vivência de práticas esportivas ao ar livre são opções 

cada vez mais procuradas pelos turistas, principalmente após as décadas de 70 e 80, com o 

aumento da preocupação com a questão ambiental. Quando essa atividade turística é baseada 

na relação sustentável com a natureza, comprometida com a conservação e a educação 

ambiental, é conhecida como Ecoturismo.  

De acordo com o Ministério do Turismo,  
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ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 

consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o 

bem-estar das populações (BRASIL,Marcos Conceituais – MTur, 2013, p.9). 

 

Essa motivação turística engloba uma categoria de turismo denominada “Turismo de 

Aventura”. De acordo com Marra (2001) 

 

a prática espeleológica, a caminhada, o ciclismo, o rafting, o mountain bike, a 

motocross e toda uma espécie de esportes novos necessitam de uma natureza 

preservada. Ao mesmo tempo, os locais mais distantes e inóspitos são percorridos e 

utilizados para as técnicas de voo de asa delta, esquiar nas encostas especialmente 

íngremes, passagem de caiaques nas correntezas mais fortes e a canoagem valoriza 

os cursos d´água antes esquecidos.(...) Trata-se, portanto, da renovação do turismo, 

cuja clientela busca a calma, as aventuras, e o conhecimento mais profundo das 

regiões visitadas. (MARRA, 2001, p.59) 

 

Nesta prática turística, considerando a afirmação de Marra (2001), podemos dizer que 

são aplicados diversos conceitos geográficos, uma vez que em ambientes naturais a 

observação, a descrição, a localização, o traçado de rotas, a análise dos elementos físicos e 

sociais tornam-se mais sensíveis num público que procura aprofundar os conhecimentos sobre 

os lugares visitados. 

Podemos dividir em duas categorias o interesse pelo turismo ecológico, quais sejam: a 

busca pela contemplação de formas e elementos da natureza e a busca pela sensação de 

vivência e interação com o meio, sendo que esta última ainda pode ser dividida em outras 

duas categorias: “a interação com vistas à superação – o mote da aventura – e a interação 

metafísica e espiritualizada – motivadora de uma gama diversificada de atividades de turismo 

religioso e místico” (LOBO, 2008, p.63). 

Ainda segundo Lobo (2008), as mais diversas formas naturais, como cachoeiras, 

florestas, rios, montanhas, vulcões, lagos, praias e cavernas são passíveis de gerar atratividade 

turística, motivando diversas práticas, como o Espeleoturismo. 
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4 ESPELEOTURISMO  

 

O ambiente cavernícola sempre foi alvo de grande interesse e admiração por parte de 

diferentes grupos humanos desde seus primórdios, despertando a curiosidade e a busca de 

conhecimento sobre os fenômenos que favorecem uma variedade de formas elaboradas em 

um tempo incrivelmente longo, sendo “que no contexto contemporâneo, têm despertado a 

atenção e o interesse de diferentes categorias de visitantes” (LOBO; BANDUCCI JUNIOR, 

2012, p.586).  

Lares dos antepassados mais longínquos, as cavernas são feições que guardam na 

escuridão as marcas ou vestígios da evolução humana, entre outros aspectos. São, portanto, 

fontes inesgotáveis de informações para a melhor compreensão da evolução tanto do planeta, 

quanto da humana. Para Travassos (2011) as cavernas e o carste
 

podem apresentar 

importantes registros histórico-geográficos de regiões específicas. Muitas vezes apresentam 

traços comuns a várias culturas (TRAVASSOS, 2011, p.105). 

O turismo em cavernas (ou espeleoturismo) trata da visitação e exploração desses 

ambientes, como forma de lazer ou esporte. “Surge nas interfaces entre o ecoturismo, o 

geoturismo e o turismo de aventura, com focos no turismo alternativo” e envolve “a riqueza e 

diversidade da paisagem cárstica ou dos sítios espeleológicos [...]” (FIGUEIREDO, 2010a, 

p.87). 

Marra (2001) define a experiência de visitação em cavernas como algo que 

 

desperta a curiosidade e a sensação de exploração em cada um que se lança neste 

propósito. A aventura reflete em benefício direto na sociedade dos interesses dos 

jovens e adultos, onde em cada paisagem, em cada volta, desfruta-se de uma nova 

visão e a cada passo a uma diferente e nova perspectiva (MARRA, 2001, p. 71). 

 

Por serem ambientes com formações passíveis de fácil deterioração, torna-se 

necessário um plano de manejo, a fim de protegê-las e garantir o maior número possível de 

gerações beneficiadas com a prática.  

Santos (2008), afirma que  

 

o espeleoturismo implantado sem planejamento e sem os devidos estudos, pode 

gerar riscos aos visitantes e uma série de impactos à caverna, prejudicando todo o 

ecossistema cavernícola e os usuários. No entanto, esta mesma atividade, conduzida 

de forma adequada e criteriosa, pode ser entendida como uma atividade econômica 

promissora para os municípios mais carentes. O espeleoturismo também pode ser 

um grande dinamizador da economia do município, gerando um aumento da oferta 

de trabalho e uma consequente melhoria no quadro social (SANTOS, 2008, p.132). 
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Não há como precisar datas em relação ao início da atividade turística em cavernas, 

visto que “a relação com as cavernas não é fato novo na história da humanidade. Muito menos 

a motivação para sua utilização como abrigos, esconderijos, ou lugares sagrados” 

(TRAVASSOS, 2010, p.30). Figueiredo (2010, p.2), afirma que em 1689 já havia a 

publicação de uma propaganda incentivando a visitação de cavernas na Eslovênia.  Ainda 

segundo este,  

 

Existem poucos registros desse processo histórico do espeleoturismo, entretanto, 

Shaw (1971; 1992) resgata alguns documentos que demonstram a incorporação das 

cavernas em atividades recreativas na Inglaterra. O texto publicado em 1781, por 

John Hutton, A Tour to the caves..., é uma referência histórica sobre visitação de 

cavernas e faz uma importante descrição da região (FIGUEIREDO, 2010, p.2). 

 

Os registros encontrados sobre o processo histórico do espeleoturismo apontam o 

aumento da procura por tal atividade. A criação de instituições internacionais como a 

Associação Internacional de Cavernas Turísticas (ISCA) e a União Internacional de 

Espeleologia (UIS), da Federação Espeleológica da América Latina e Caribe (FEALC) e da 

Fédération Spéléologique Européenne (FSUE), além do crescente número de trabalhos e 

pesquisas publicadas sobre o tema, demonstram a importância que o espeleoturismo adquiriu 

nas últimas décadas. Steil (1996, 2003), Marra (2001), Travassos (2010) e Figueiredo (2010), 

são alguns exemplos de autores que desenvolvem pesquisas de turismo em cavernas no Brasil, 

seja espeleoturismo religioso ou de aventura. 

Figueiredo (2010) deixa claro que a existência de cavernas turísticas depende de  

 
condicionantes do meio físico geral; melhorias e infraestruturas; atrativos 

específicos de cada caverna e do entorno; relação entre a demanda e fluxo possível; 

públicos interessados ou potencias; levantamento dos impactos; proximidade de 

centros urbanos, rede de transporte, interesse das administrações e da população 

local (FIGUEIREDO, 2010, p.2). 

 

 

4.1  Espeleologia e Espeleoturismo Mundial 

 

Em sua definição sobre a Espeleologia, Marra (2001) afirma que esta  

 

é a ciência que tem por principal finalidade procurar, explorar, observar e interpretar 

as cavernas, tendo como critério de análise o conhecimento de seu processo de 

formação, o meio que se insere e o ambiente propriamente dito. Proveniente da 

expressão grega “spelaion” (cavernas) e “logos” (estudo), a espeleologia objetiva o 

uso sustentável do ambiente cavernícola através de mecanismos que efetivamente 

contribuam para a conservação das mesmas (MARRA, 2001, p.663). 
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De acordo com a União Internacional de Espeleologia (2013) a Espeleologia só deu os 

primeiros passos no sentido de reconhecimento como ciência quando foram desenvolvidas 

técnicas no final do século XIX. No início do século XX, a comunidade espeleológica 

internacional, principalmente os europeus, propuseram a realização de congressos 

internacionais a fim de tratarem do tema, definindo a realização do primeiro congresso 

internacional de espeleologia na cidade de Paris (França) em 1953. 

 Desde então, Congressos Internacionais de Espeleologia foram realizados na Itália 

(Bari, 1958), Áustria (Viena, 1961), Iugoslávia
3
 (Postojna, 1965), Alemanha (Stuttgart, 1969), 

Tchecoslováquia
4
 (Olomouc, 1973), Grã-Bretanha (Sheffield, 1977), Estados Unidos 

(Bowling Green, 1981), Espanha (Barcelona, 1986), Hungria (Budapeste, 1989), China 

(Pequim, 1993), Suíça (La Chaux -des- Fonds, 1997), Brasil (Brasília, 2001), Grécia (Atenas- 

Kalamos, 2005), Estados Unidos (Kerrville, 2009) e mais recente, na República Tcheca 

(Brno, 2013)
5
. Conforme consta no site

6
 da UIS, esta sigla faz referência ao seu nome original 

em francês „Union Internacional de Spéléologie‟, que é mantida apesar de divergências entre 

os idiomas. Trata-se de uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que cuida 

da promoção e desenvolvimento das técnicas e estudos entre os diversos espeleólogos e suas 

pesquisas, de diferentes nacionalidades, para coordenar a espeleologia internacional em todos 

seus aspectos (científico, técnico, cultural e econômico), fundada em 16 de setembro de 1965 

na sessão de encerramento do 4° Congresso Internacional de Espeleologia – Caverna de 

Postojna. Conforme descrito no site da UIS 

 

Para coordenar o desenvolvimento técnico e científico da espeleologia internacional, 

a UIS criou vários departamentos, cada um composto de Comissões e Grupos de 

Trabalho que tem seu próprio presidente e membros individuais. Esses grupos 

trabalham de forma independente, desenvolvendo projetos, interagindo com outras 

instituições, mantendo suas próprias publicações e seus próprios boletins. Seus 

presidentes, no entanto, são eleitos em uma Assembléia Geral realizada durante o 

Congresso Internacional de Espeleologia (UNIÃO INTERNACIONAL DE 

ESPELEOLOGIA, 2012). 

 

A UIS é dividida em vários departamentos, entre eles, o Departamento de Proteção e 

Gestão, que conta com a Comissão sobre a Proteção, Gestão e Turismo em Cavernas e 

Regiões Cársticas.  

                                                           
3
 Hoje, Eslovênia. 

4
 Hoje, República Tcheca – Morávia. 

5
 Notícias sobre o último Congresso Internacional de Espeleologia podem ser obtidas junto ao site 

http://www.speleo2013.com/.  
6
 http://test3.brlog.net/ 

http://www.speleo2013.com/.Acesso
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Comparado a diversos países (principalmente europeus) o Brasil apresenta início de 

atividades ligadas à espeleologia e ao espeleoturimo tardio.  Figueiredo (2010) explora 

diversos exemplos de atividade turística citados por outros autores, tais como a região cárstica 

de Guilin (China) e países como Itália e Hungria, entre outros. 

 
O turismo em cavernas da Itália abrange 150 cavernas e ocorre desde os séculos 

XVII e XVIII. Depois da primeira grande guerra no final dos anos 1910, a região 

deTrieste foi incorporada à Itália, sendo considerada uma importante região cárstica 

e turística. Existem cavernas voltadas para o turismo em todo o território italiano, 

equivalendo em 1989, a 2,5 milhões de visitantes por ano. (...) A Hungria possui 

dez cavernas turísticas, no entanto, estão entre as cavernas de mais antiga visitação, 

como a Caverna de Baradla e a Caverna Anna, com visitação desde o início do 

século XIX. Essas cavernas movimentavam em 1989 quase 1 milhão de visitantes 

por ano. (...) Outra importante região com visitação espeleoturística é a China. A 

paisagem cárstica de Guilin, conhecida internacionalmente, é uma das mais antigas, 

desde o século VII, recebendo em 1989 mais de 2 milhões de visitantes 

(FIGUEIREDO, 2010, p.2-3). 

   

Existe um grande número de cavernas e áreas cársticas que foram preparadas para o 

espeleoturismo, principalmente as que já recebiam grande número de visitantes anteriormente. 

Cavernas utilizadas para a prática turística são chamadas „Show Caves‟. Figueiredo (2010) 

afirma que o termo refere-se a cavernas que recebem grande fluxo de turismo, enquanto Lobo 

(2014) afirma que o termo é utilizado para quaisquer cavernas que recebam turismo, 

independente do grau de alteração ou fluxo de visitação
[7]

. 

 

As cavernas para um público maior, com diversas modificações facilitadoras do 

acesso são conhecidas como show caves, essas são utilizadas para o espeleoturismo 

de massa. O estado da arte do turismo em cavernas foi apresentado durante o evento 

organizado, em 1988, pela Comissão de Proteção e Turismo em Cavernas da União 

Internacional de Espeleologia (FIGUEIREDO, 2010, p.2). 

 

 

4.2 Acessibilidade em cavernas no mundo 

 

 Existem várias cavernas no mundo que são acessíveis aos portadores de necessidades 

especiais, devido às estruturas construídas na caverna e seu entorno. É claro que dentre as 

cavernas listadas como „Show Caves‟ pela UIS, o número das que são acessíveis é bem 

menor, mas ainda assim, demonstra que é possível a visitação para um público que demanda 

certos cuidados, e que cresce a cada dia. 

                                                           
7
 Informação prestada quando da avaliação deste trabalho, em apresentação à banca examinadora no dia 27 de 

agosto de 2014. 
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Tomando por base Travassos (2010) e os indicativos do site da UIS – União 

Internacional de Espeleologia
8
, foram reunidos alguns dos exemplos significativos de 

cavernas turísticas acessíveis nos cenário mundial, para exemplificação.  

 

4.2.1 Estados Unidos e Canadá 

 

Os Estados Unidos da América apresentam diversas cavernas acessíveis a PNEs, e 

dentre estas, merecem destaque o complexo de cavernas presentes no Vale de Shenandoah, no 

estado da Virgínia. A Shenandoah Cavern (Figura 14) oferece meios para que 80% de seu 

trajeto sejam percorridos por cadeira de rodas, além de ofertar no balcão de informações do 

centro de visitantes um panfleto com guia de acessibilidade e mapa indicativo dos trechos 

mais íngremes e dos acessíveis, de acordo com seu site oficial
9
. Outra caverna do mesmo 

complexo que possibilita este acesso é a Caverna Luray. 

 

Figura 14 – Caverna Luray – Virgínia, EUA 

 

Fonte: LURAY CAVERN, 2014. 

 

Também nos Estados Unidos, temos a importante Mamooth Cave (Figura 15) no 

estado do Kentucky. De acordo com o site oficial do Parque Nacional Mammoth 

Cave
10

, trata-se do maior e mais intrincado sistema de cavernas, grutas e túneis subterrâneos 

                                                           
8
 http://www.showcaves.com/english/explain/Maps/index.html 

9
 http://www.shenandoahcaverns.com/v.php?pg=160.  

10
 http://www.nps.gov/maca/index.htm.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_Mammoth_Cave
http://www.showcaves.com/english/explain/Maps/index.html
http://www.shenandoahcaverns.com/v.php?pg=160
http://www.nps.gov/maca/index.htm
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do mundo. Informações do site afirmam que o maior tour para visitação turística tem cerca de 

6,5 km de extensão, o que corresponde a apenas 1% de toda a área já descoberta do complexo.  

Ainda segundo o site oficial, diversas formas de vida e descobertas arqueológicas 

tornam este complexo ainda mais especial. Apesar de não ser possível a acessibilidade de 

cadeirantes ao interior da caverna devido à grande extensão e limitações naturais impostas, 

demais PNEs têm livre acesso. Com solicitação antecipada, é possível agendar o 

acompanhamento de um guia tradutor para a linguagem dos sinais (libras), além de visitas 

preparadas para acompanhamento de grupos de idosos, gestantes, crianças e demais 

portadores de necessidades ligadas à locomoção.  

 

Figura 15 – Mammoth Cave - Kentucky, EUA 
 

 

1-Entrada Histórica da Mammoth Cave. 2,3 e 4 – ilustrações das estruturas para acesso e visitação no interior da 

Mammoth Cave. 

Fonte: Adaptado de MAMMOTH CAVE NATIONAL PARK, 2014. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_Mammoth_Cave
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De acordo com as informações do Serviço Nacional de Parques do governo dos 

Estados Unidos no site oficial da Mammoth Cave, o carregamento de usuários de cadeiras de 

rodas não é aceito, devido aos riscos oferecidos e à longa distância dos tours. Ainda assim, os 

cadeirantes encontram um complexo totalmente acessível e adaptado ao longo do Parque 

Nacional, que oferecem atividades educativas, de lazer ou simplesmente contemplação. 

Várias trilhas externas foram adaptadas para exemplificar o interior da caverna, além de 

servirem de exposição para os diversos achados arqueológicos do local. 

 

Figura 16 – Mapa Esquemático do Complexo de Visitantes da Mammoth Cave  

(A trilha para cadeirantes está assinalada em azul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MAMMOTH CAVE NATIONAL PARK, 2014. 

 

Outro exemplo nos Estados Unidos é o complexo de Cavernas Meremec, no estado de 

Missouri. O tour de 80 minutos é totalmente acessível a cadeirantes, sendo que os primeiros 

50 minutos são em terreno plano e os demais 30 minutos contém um lance de escadas, que 

com assistência de pessoa fisicamente apta, pode ser facilmente vencido, conforme consta no 

site oficial da caverna
11

.
 

                                                           
11

 http://www.americascave.com/faqs.php 
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Existem diversas outras cavernas acessíveis no território dos Estados Unidos bem 

preparadas para acolher os PNEs, e no site de serviços do governo
12

 são encontradas 

informações sobre todas as Show Caves presentes em Parques Nacionais deste país. 

No Canadá, um bom exemplo de caverna acessível está dentro do Park Nacional de 

Banff. Declarado patrimônio mundial pela Unesco, o Parque Nacional de Banff está 

localizado nas Montanhas Rochosas e foi o primeiro parque nacional do Canadá e o terceiro 

do mundo, fundado em 1883, de acordo com informações obtidas junto ao site
13

 do governo 

canadense sobre parques nacionais. Ainda de acordo com o site, a principal motivação para a 

criação do Parque Nacional de Banff foi a proteção da caverna e das fontes de águas termais, 

que eram motivo para disputas territoriais (Figura 17).  

 

Figura 17 – Caverna de Bannf – Parque Nacional de Bannf – Canadá 

 

1-Entrada para a Caverna e Piscina de águas termais. 2,3 e 4 – ilustrações das estruturas para acesso e visitação 

no interior e exterior da caverna. 

Fonte: Adaptado de BASYN CAVE, 2014. 

 

4.2.2 América Latina e Caribe 

 

Uma opção bastante procurada para o espeleoturismo é a Harrison´s Cave, em 

Barbados (Figura 18). Para visitar a caverna, os turistas embarcam em bondes elétricos, o que 

                                                           
12

 http://www.nps.gov/index.htm 
13

 www.pc.gc.ca 

http://www.nps.gov/index.htm
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permite a visitação também por PNEs. O site responsável pelo turismo da ilha caribenha
14

 

deixa exposto “facilidade de serviços para cadeiras de rodas”, e essa informação é confirmada 

pelo site oficial da caverna
15

. 

 

Figura 18 – Caverna de Harrison – Barbados  

 

Fonte: HARRISON’S CAVE, 2014. 

 

Dentre as Show Caves cadastradas pela UIS, em Cuba encontra-se a “Cueva Del 

Indio”.  Apesar de não ser classificada como acessível a cadeirantes, esta caverna é visitável 

por meio de um barco, o que torna a visita possível com auxílio de pessoa fisicamente capaz.  

A descrição da caverna pela UIS afirma que  

 

os visitantes levados à entrada (...) seguem cerca de 250m em seu próprio ritmo, até 

que chegam em uma passagem de aproximadamente 10 m de largura e duas vezes 

mais elevada. Aqui, um guia aloja os visitantes em um barco de fundo plano e, em 

seguida, leva-os para o interior, onde é possível visualizar uma cascata em plano 

superior. O barco então se vira e segue em um ritmo mais lento, com o guia 

apontando várias formações (UNIÃO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGIA, 

2014). 

 

De acordo com Streitferdt (2014), fundador da organização Wheelchair Traveller, sua 

experiência ao visitar esta caverna foi muito boa, apesar de não ser uma caverna 

propriamente preparada para PNEs (Figura 19). 

                                                           
14

 http://www.visitbarbados.org/Listing.aspx?lid=464&catid=17 
15

 http://www.harrisonscave.com/ 

http://www.visitbarbados.org/Listing.aspx?lid=464&catid=17
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Figura 19 – Cueva Del Indio – Cuba  

 

Fonte: WHELLCHAIR TRAVELLER, 2014. 

 

No Chile, a Cueva Del Milodón (Figura 20) é acessível para cadeirantes e demais 

PNEs. O projeto denominado „Parques para Todos‟ do CONAF – Corporação Nacional 

Florestal do governo chileno têm como base a adequação para “promover oportunidades de 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, facilitando seu acesso a áreas 

silvestres protegidas”, conforme consta no site oficial da corporação
16

. 

Segundo o site do CONAF, o Monumento Natural da Caverna Milodón, se localiza a 

14,91 km ao norte da cidade de Puerto Natales, na Patagônia Chilena. É formada por três 

cavernas e um conglomerado rochoso denominado "Cadeira do Diabo". Grande é o interesse 

científico pelo local, devido às descobertas paleontológicas em excelente estado de 

conservação, tal como pele, ossos e fezes fossilizadas do extinto Mylodon darwini. 

 

Figura 20 – Cueva Del Mylodón – Chile 

 

Fonte: Adaptado de GO CHILE, 2014.  

                                                           
16

 http://www.gochile.cl/atractivos-naturales/areas-silvestres-protegidas-accesibles.html 
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4.2.3 Europa 

 

Existem diversas cavernas com acessibilidade para PNEs na Europa. Na Espanha, 

„La Cueva de Las Ventanas‟ (Figura 21) oferece acesso a cadeirantes quase na totalidade de 

seu percurso, segundo o site oficial desta caverna
17

.  

 

A Caverna das Janelas (Cueva de Las Ventanas) se localiza na Serra Arana, a uma 

altitude média de 1000 m. A temperatura no interior mantém-se estável ao longo do 

ano, em torno de 13 graus, e a umidade relativa é de 100%. (...) La Cueva de las 

Ventanas é considerada Patrimônio Natural da Andaluzia. Grande parte da sua rota é 

adequada para acessibilidade de cadeira de rodas (CUEVA DE LAS VENTANAS, 

2014). 

 

 

Figura 21 – Cueva de Las Ventanas – Andaluzia – Espanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CUEVA DE LAS VENTANAS, 2014. 

 

Além da Cueva de Las Ventanas, outros exemplos espanhóis de cavernas acessíveis a 

cadeirantes são a La Cueva de Altamira y La Cueva del Soplao. O site oficial do museu da 

Caverna de Altamira
18

 informa que foi construída uma réplica da caverna, totalmente 

acessível para cadeirantes, pois a original permanece fechada há alguns anos, a fim de evitar a 

degradação pelo excesso de visitantes. Ambas as cavernas são adaptadas para receber PNEs, e 

oferecem instalações no entorno que facilitam a visita (Figura 22). É conhecida como a 

                                                           
17

 http://www.cuevadelasventanas.es/info.html. 
18

 http://museodealtamira.mcu.es/ 
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„Capela Sistina do Paleolítico‟, assim como a Caverna de Lascaux (França), devido ao 

impressionante conjunto pictório de 14 mil anos em seu interior.  

 

 

Figura 22 – Caverna de Altamira – Cantabria – Espanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: MUSEO DE ALTAMIRA, 2014 

 

Um grupo de amigos PNEs que utilizam cadeira de rodas chamado „Silleros Viajeros‟, 

percorreu as cavernas e deixou suas impressões em seu site da web
19

: 

 
A caverna de Altamira é um museu natural do Paleolítico, conhecido e admirado 

internacionalmente. Durante alguns anos estará fechado ao público para evitar a 

degradação, devido ao grande número de visitantes. (...) Para conhecer a caverna, 

criou-se a nova caverna de Altamira, uma cópia da caverna original em um espaço 

de museu próximo à caverna de origem. A nova caverna é totalmente acessível, com 

adaptações para pessoas com deficiências físicas e sensoriais, e possui atividades 

específicas para as crianças. No seu percurso existem rampas e plataformas que 

possibilitam a visita em uma cadeira de rodas. Também existem banheiros adaptados 

ao lado do refeitório.(...) A poucos quilômetros daqui, uma outra caverna 

completamente distinta, mas não menos charmosa, é a Caverna Soplao. Uma das 

poucas cavernas naturais acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida de forma 

conveniente e segura. A caverna Soplao está em uma área de mineração da 

Cantabria (minas de La Florida), entrelaçada com várias galerias que antes eram 

usadas para escoar o minério (chumbo e zinco). (SILLEROS VIAJEROS, 2014). 

 

 

                                                           
19

 http://www.sillerosviajeros.com/portfolios/cuevas-accesibles-en-cantabria-infinita/ 

 
 

http://www.sillerosviajeros.com/portfolios/cuevas-accesibles-en-cantabria-infinita/
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Figura 23 – Cueva Del Soplao – Espanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CUEVA DEL SOPLAO, 2014 

 

Na França, a caverna de Lascaux II se apresenta totalmente acessível (Figura 24). 

Trata-se de uma réplica da Caverna de Lascaux, construída próximo da original, que se 

encontra fechada para visitações a fim de proteger as pinturas de mais de 15 mil anos antes de 

Cristo, conforme informações do governo francês no site oficial
20

. 

As pinturas rupestres no interior da caverna de Lascaux impressionam diante da 

apresentação de detalhes e perspectivas e fazem com que esta seja reconhecida mundialmente. 

Leão (2006) destaca que quando Pablo Picasso
21

 esteve em visita à caverna, espantado 

exclamou “nós não inventamos nada!” ao observar as pinturas que se assemelhavam muito às 

produzidas pelos pintores modernistas do início do séc. XX (LEÃO, 2006). 

 

Figura 24 – Caverna de Lascaux II – França 

 
 

Fonte: LASCAUX.CULTURE.FR, 2014. 

                                                           
20

 http://www.lascaux.culture.fr/.  
21

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), espanhol naturalizado francês,  tornou-se um dos mestres das Artes Plásticas 

do século XX. Co-criador do Cubismo, ao lado de Georges Braque. Suas obras são reconhecidas mundialmente 

(PICASSO.ORG, 2014)   
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No Reino Unido, a Poole´s Cave (Figura 24), localizada próximo à cidade de Buxton 

(Inglaterra) também oferece acessibilidade a PNEs. A câmara principal da caverna, que mede 

cerca de 100m de comprimento, pode ser acessível por cadeiras de rodas, sem ajuda, de 

acordo com o site oficial da caverna. O trajeto a ser percorrido possui 28 etapas e o nível mais 

baixo da caverna está a 300m da câmara de entrada. A estrutura do entorno da Caverna de 

Poole é acessível a PNEs, desde o estacionamento até o centro de visitantes
22

. 

  

Figura 24 –Poole´s Cave – Reino Unido 

 
Fonte:POOLES CAVERN, 2014. 

 

4.2.4 Ásia 

 

Na Ásia, existem exemplos de cavernas acessíveis bem diferentes dos exemplos 

apresentados anteriormente: são as cavernas artificiais de Ajanta e Ellora (Figuras 25 e 26). 

                                                           
22

 http://www.poolescavern.co.uk/visitor-information/accessibility/ 

 

http://www.poolescavern.co.uk/visitor-information/accessibility/
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As cavernas esculpidas são consideradas pela UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como patrimônio da humanidade deste 1983, 

de acordo com o Serviço de Levantamento Arqueológico da Índia
23

. 

O site oficial da ASI (Archaeological Survey of India)
24

 aponta que são um conjunto 

de cavernas esculpidas por monges budistas a cerca de 200 anos antes de Cristo. O site 

informa ainda que em Ajanta são encontradas cerca de 30 cavernas artificiais, esculpidas cada 

uma com um tema ou função, sendo a maioria templos.  

 

Figura 25 – Cavernas de Ajanta – India 

 

Fonte: SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO DA INDIA, 2014 

 

O complexo de cavernas artificiais de Ellora é mais recente que Ajanta e, segundo a 

UNESCO
25

, trata-se e um complexo de 34 cavernas que foram esculpidas para serem 

mosteiros e templos dedicados ao budismo, ao hinduísmo e ao jainismo, ilustrando o espírito 

de tolerância que era característica da Índia antiga, em uma sequência de monumentos que 

datam de 600 a 1000 d.C. 

 

 

 

 

                                                           
23

 www.asiaurangabad.in 
24

 http://www.asiaurangabad.in/ 
25

 http://whc.unesco.org/en/list/243 
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Figura 26 – Cavernas de Ellora – India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA, 2014. 

As cavernas de Ajanta e Ellora tornaram-se acessíveis recentemente, devido aos 

esforços da ASI, conforme reportagem publicada pelo portal da GAATES
26

 (Aliança Global 

para Tecnologias Acessíveis aos Ambientes) em março de 2012: 

 

De acordo com o Serviço de Levantamento Arqueológico da Índia (ASI), o esforço 

inclui nove sítios do patrimônio indiano. Tours com áudio-guia sobre a história, arte 

e arquitetura dos monumentos através de um dispositivo portátil serão 

disponibilizados para pessoas cegas, incluindo Ajanta e Ellora. Rampas e 

banheiros acessíveis para pessoas com deficiência já foram fornecidos nas 

cavernas de Ellora. "As rampas destinadas a facilitar o acesso das pessoas com 

deficiência foram construídas fora das cavernas5, 16 e 29 de Ellora. Novos 

banheiros para pessoas com deficiência também foram construídos", disse um 

funcionário da ASI (GLOBAL ACCESSIBILITY, 2014). 
 

O Japão oferece como opção de caverna acessível a Caverna Akiyoshi (Figura 27), 

próxima à cidade de Mina, em Yamaguchi. De acordo com a publicação no site da 

Organização Nacional de Turismo no Japão
27

, está ao lado sul do Akiyoshidai (o maior 

planalto cárstico do Japão), sendo considerada uma das maiores cavernas do país. O percurso 

destinado ao turismo atinge a profundidade de 200 metros, e tem cerca de 1 km de extensão.  

A entrada da caverna foi adaptada com uma inclinação que torna a caverna acessível a 

cadeiras de rodas, tendo uma pessoa para apoio. 

 

 

                                                           
26

 http://globalaccessibilitynews.com/2012/05/14/archaeological-survey-of-india-breaks-barrier-to-make-

monuments-accessible-for-persons-with-disabilities/ 
27

 http://www.jnto.go.jp/eng/location/spot/natuscen/shuhodo.html 
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Figura 27 – Caverna Akiyoshi – Japão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE TURISMO DO JAPÃO, 2014. 

 

No Irã, a Show Cave descrita pela UIS „Caverna AliSadr‟(Figura 28) recebe cerca de 

400 mil visitantes por ano, o que a torna uma das cavernas mais visitadas do mundo, de 

acordo com o site da UIS
28

. Ainda segundo o site, esta caverna é a mais longa caverna 

pesquisada do país, com 11km de extensão, e 

 

[...] durante muito tempo, a caverna serviu um reservatório de água para as pessoas 

na aldeia vizinha Ali Sadr. O túnel artificial de entrada para a caverna foi construído 

durante o reinado de Dareios I (521-485 aC), rei dos Araemenides. Pelo menos é 

isso que uma inscrição antiga na entrada diz. Este túnel leva a água para a superfície 

(UNIÃO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGIA, 2014). 

  

Segundo Tomassoni (2002), é possível visitar a caverna AliSadr em cadeira de rodas. 

Em seu depoimento para página na internet da organização Global Access
29

, a caverna possui 

um grande lago, que deságua em um labirinto de inúmeras passagens com estalactites e 

estalagmites, ao longo do qual se pode navegar por muitos quilômetros. O relato continua 

informando que existem áreas recreativas com instalações para PNEs, incluindo rampas perto 

das escadas, pedalinhos, salva-vidas e pessoas preparadas para ajudar a com transferências da 

cadeira de rodas para o barco. 

 

 

 

                                                           
28

 http://www.showcaves.com/english/ir/showcaves/AliSadr.html 
29

 http://www.globalaccessnews.com/iranpg2.htm. 
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Figura 28 – Caverna AliSadr – Irã 

 
Fonte: UNIÃO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGIA, 2014. 

 

Na China merecem destaque as cavernas artificiais de Longmen (Figura 29). De 

acordo com Tiusu (2010), são 1.352 cavernas, mais de 97 mil estátuas de divindades e 3.680 

tábuas de pedra com gravações, reunidos num único complexo localizado na província 

chinesa de Henan e construídas durante a dinastia Tang (618-907 d.C.).  

É importante esclarecer que estas cavernas não se tratam da caverna de mesmo nome 

(LongMen) relacionada como Show Cave pela UIS. Conforme explicação da própria UIS em 

seu site
30

, a caverna relacionada pela UIS é a também conhecida como “Porta do Dragão”, 

uma caverna natural cárstica com mais de 13 km de extensão, o que a torna a 7ª caverna mais 

longa da China, não acessível a cadeirantes. 

No entanto, as cavernas artificiais de LongMen podem ser visitadas por cadeirantes, e, 

conforme o relato constante no site
31

 da empresa “Travel for all” (especializada em turismo 

acessível),  guias auxiliam a empurrar a cadeira de rodas devido às muitas rampas da área 

turística, mas existem carrinhos elétricos disponíveis e é aconselhável utilizá-los devido à 

grande área a ser visitada. 

 

 

                                                           
30

 http://www.showcaves.com/english/cn/showcaves/Longmen.html. 
31

 http://www.kijikiji.com/english/photo/china.htm. 
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Figura 29 – Cavernas Artificiais LongMen– China 

 
Fonte: TRAVEL FOR ALL, 2014. 

 

4.2.5 África 

 

Na África do Sul existe espeleoturismo acessível na Caverna Wonderwerk (Figura 30), 

mas não como nas demais cavernas apresentadas até agora. A UIS informa em seu site
32

 que a 

visitação a esta caverna é possível, mas não há passeios regulares, e dependendo das 

atividades no local, os arqueólogos ou os agricultores na fazenda adjacente apresentam a 

caverna aos visitantes.  

Ainda segundo a UIS, esta caverna apresenta pinturas e gravuras rupestres, que 

remontam 10.000 anos B.P. Além disso, foi usada como moradia e abrigo pelos primeiros 

colonos brancos da região, a família Bosman. A posse da caverna passou de geração em 

geração até que, em 1993, foi cedida ao museu McGregor, que a explora cientificamente 

desde então.  

A informação de acessibilidade é confirmada no site oficial
33

 de turismo do governo 

da África do Sul, que afirma estar aberta “ao público, com determinadas áreas isoladas  para 

fins de pesquisa e conservação. Há passagens da caverna para visitantes em cadeira de rodas, 

bem como um centro de informação e exposição” (SOUTH AFRICA, 2014). 

 

                                                           
32

 http://www.showcaves.com/english/za/showcaves/Wonderwerk.html. 
33

 http://www.southafrica.net/za/en/articles/entry/article-southafrica.net-the-wonderwerk-cave. 

http://www.showcaves.com/english/za/showcaves/Wonderwerk.html
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Figura 30 – Caverna Wonderwerk – Africa do Sul 

 

Fonte: UNIÃO INTERNACINAL DE ESPELEOLOGIA, 2014. 

A África apresenta diversas Show Caves cadastradas junto à UIS, porém, dentre essas 

cavernas, apenas sobre a Wonderwerk (Africa do Sul) tem-se a informação de acessibilidade a 

PNEs.  

 

4.2.6 Oceania 

 

Na Nova Zelândia, há a caverna de Ruakuri (Figura 31), que, de acordo com o site 

oficial
34

 “oferece uma das experiências subterrâneas mais interessantes de Waitomo”.  A 

visita começa por meio de uma passarela em espiral, e continua com o uso de embarcações. 

Ainda segundo o site oficial, é possível ouvir o estrondo das quedas de cachoeiras 

subterrâneas distantes, além de conhecer o brilho dos insetos que tem seu habitat num de seus 

salões, e a visita à caverna é totalmente acessível a cadeiras de rodas. 

Na Austrália, destaca-se a Caverna Tantanoola (Figura 32). É uma caverna de 

dolomita com aspecto cor de rosa que apresenta espeleotemas incomuns, segundo o site 

oficial
35

. Ainda segundo o site, esta caverna localizada ao sul da Austrália próximo ao monte 

Gambier, trata-se da única acessível a cadeirantes da região. 

Também na Austrália, existem as Cavernas Capricórnio (Figura 33). O site oficial
36

 

afirma logo em sua página inicial que “estas cavernas espetaculares estão localizadas ao norte 

de Rockhampton Queensland (...) com tours que atendem a usuários de cadeira de rodas”. 

(CAPRICORN CAVES, 2014). 

                                                           
34

 http://www.waitomo.com/ruakuri-cave.aspx. 
35

 http://www.mountgambierpoint.com.au/attractions/tantanoola-caves/ 
36

 http://www.capricorncaves.com.au/ 



50 

Figura 31 – Caverna Ruakuri – Nova Zelândia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WAITOMO, 2014. 

 

Figura 32 – Caverna Tantanoola – Austrália 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOUNT GAMBIER, 2014. 

Figura 33 – Cavernas Capricórnio – Austrália 

 

Fonte: CAPRICORN CAVES, 2014. 
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É importante destacar a existência de mais cavernas acessíveis espalhadas por diversos 

países, e que os exemplos aqui expostos foram relacionados para ilustrar uma pequena parte 

desse universo. Exemplos de cavernas acessíveis a PNEs, principalmente cadeirantes, podem 

ser encontrados com maior facilidade via internet do que na literatura convencional. 

 Foi constatado em todos os exemplos citados o comprometimento dos governos locais 

em relação à melhoria no quesito acessibilidade e os esforços para que a experiência turística 

de seus visitantes seja prazerosa.   

 

4.3  Espeleoturismo brasileiro 

 

A Sociedade Brasileira de Espeleologia – SBE, fundada em 1969, incentiva, organiza 

e divulga atividades relacionadas à Espeleologia e ao Espeleoturismo buscando “participação 

efetiva na luta pela preservação do nosso patrimônio espeleológico nacional, colaborando 

com organismos governamentais na defesa das cavidades naturais subterrâneas” (SBE, 2014). 

Segundo informações coletadas no site
37

 da Sociedade, esta conta com a contribuição de 

espeleólogos e grupos associados espalhados por vinte e dois estados brasileiros, além do 

Distrito Federal e cinco outros países, para o cadastramento das cavernas brasileiras. Sabe-se, 

ainda que, o CNC (Cadastro Nacional de Cavernas) identifica atualmente 5.866 cavernas, e 

estas representam ainda uma pequena parcela do potencial espeleológico brasileiro. Já a base 

de dados do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV, atualmente 

conta com 13.389 registros, sabendo que “esses dados não refletem o universo de cavernas 

conhecidas no Brasil” (CECAV, 2014). 

A indicação de crescente número de publicações de diversos trabalhos de 

pesquisadores brasileiros sobre o tema demonstram a preocupação e a importância que a 

espeleologia e as atividades turísticas exercem no cenário nacional atual. Lobo et al. (2008) 

explica que a identificação e delimitação das cavernas turísticas do Brasil apresentada em seu 

trabalho, tomou por base trabalhos publicados a partir de 1998, o que demonstra como é 

recente a história de pesquisas e publicações de trabalhos sobre  espeleoturismo no país.  

 

Foram compilados os trabalhos publicados por Figueiredo (1998), Marra (2001), 

Scaleante (2005) e Lino (s.d.). Nesta fase foram consideradas apenas as cavernas 

citadas pelos autores, pois alguns estudos mencionavam o nome de uma Unidade de 

Conservação com muitas cavernas, sem, no entanto, relacioná-las. Foram 

consideradas, de forma indistinta, as cavernas visitadas sob as mais diversas 

motivações, com especial destaque à contemplação, à aventura e à religião. 

Também foram consideradas as cavidades que são visitadas regularmente, apesar 

                                                           
37

 http://www.sbe.com.br/cnc 
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de não possuírem plano de manejo ou instrumentos e medidas legais de controle da 

visitação. Ao todo, foram identificadas 97 cavidades naturais abertas a algum tipo 

de visitação turística (LOBO et al., 200, p.62) 
 

 

Apesar disso, a visitação em cavernas para fins de aventura ou contemplação no Brasil 

é, sem dúvida, muito anterior. De acordo com Sena et al. (2011),  podemos exemplificar com 

a gruta Casa de Pedra, situada próximo aos municípios de São João Del Rey, Barroso e 

Tiradentes em Minas Gerais. Em 1881 recebeu a visita do então imperador D. Pedro II:  

 

No dia 26 de outubro de 1881, S. M. D. Pedro II e comitiva real, visitaram a Gruta 

de Pedra ou Casa da Pedra, após a primeira visita do Imperado à cidade de São João 

del-Rei.[...] Naquela época e nos primórdios deste século, eram comuns os „pic-

nics‟ nessa elevação calcária situada a 8 km desta cidade (SENA et al., 2011, p.8). 

  

Lobo et al. (2008) reúne as cavernas catalogadas utilizadas para a prática do 

Espeleoturismo no Brasil numa tabela que abrange noventa e sete cavidades, “compilando os 

trabalhos publicados por Figueiredo (1998), Marra (2001), Scaleante (2005) e Lino (s.d.)” e 

amplia para cento e setenta e cinco cavidades numa segunda tabela, após considerações e 

pesquisas sobre as cavernas que são visitadas com intuito turístico, mesmo que não 

oficialmente (LOBO et al., 2008, p.65). 

 

Os dados encontrados foram ampliados por pesquisas de campo [...] Com isso, 

eleva-se para 175 o total de cavernas com algum tipo de visitação turística no Brasil 

– lembrando que muitas das cavernas de ambas as listas estão temporariamente 

fechadas para a visitação, em função de determinações legais para a elaboração de 

seus respectivos instrumentos de manejo. Estes números ainda são considerados 

preliminares, demonstrando a necessidade de uma pesquisa mais ampla e específica 

sobre o tema (LOBO et al., 2008, p.69). 

 

De acordo com os dados apresentados pelos autores, os estados brasileiros que se 

destacam pela quantidade de cavernas turísticas são São Paulo (58 cavernas), Minas Gerais 

(52 cavernas) e Bahia (16 cavernas).  

No estado de São Paulo, merecem destaque as Cavernas do PETAR – Parque Estadual 

turístico Vale do Ribeira. O PETAR conta com mais de trezentas cavernas, mas apenas 12 são 

abertas ao Espeleoturismo.  “As cavernas existentes oferecem vários níveis de desafios. Há 

desde cavernas com enormes rios, com escaladas, mergulhos e rapeis às cavernas com 

estruturas turísticas, como escadas, passarelas e pontes” (PARQUE ESTADUAL TURISTICO 

VALE DO RIBEIRA, 2014). 

Uma das mais procuradas no Estado de São Paulo é a Caverna do Diabo, considerada a 

maior do estado, situada no município de Eldorado e distante 248 km da capital paulista. 
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Segundo informações do site oficial da caverna
38

, atualmente são conhecidos 8.262 metros de 

projeção horizontal, porém somente 700 metros são permitidos à visitação. Foram construídas 

passarelas e escadarias, que somam 344 degraus para subir até o ponto mais alto da caverna. 

 

Figura 34 – Caverna do Diabo – SP 

 

Fonte: CAVERNA DO DIABO.COM, 2014. 

 

No estado de Minas Gerais, no que se refere ao Espeleoturismo, merecem destaque as 

Grutas da Rota das Grutas Peter Lund (objetos de estudo do presente trabalho), devido à 

importância histórico-cultural ligada à imagem do pesquisador dinamarquês e seus trabalhos 

ligados à Maquiné e grutas de Lagoa Santa, bem como ao incentivo e investimento governamental 

para a promoção do roteiro turístico.  

 

Figura 35 – Cavernas da Rota das Grutas Peter Lund – MG 

 

 

 

 

 

 

                                                           1                                                                  2                                                                 3       

1-detalhe da Gruta Rei do Mato. 2- detalhe da Gruta da Lapinha. 3- detalhe da Gruta do Maquiné. 

Fonte: adaptado de DESCUBRA MINAS, 2014. 

 

Já no estado da Bahia, mais precisamente na Chapada Diamantina, merecem destaque a 

Gruta Azul, a gruta dos Ossos, a Gruta do Lapão, a Gruta dos Brejões e a região de Iraquara/BA: 

 

Escavada pelo rio Pratinha, quando este deixa de ser subterrâneo e aflora à 

superfície, a gruta de mesmo nome tem características das regiões calcárias, um tom 

azulado singular e águas cristalinas.  No seu interior, galerias inundadas dão acesso 

                                                           
38

http://www.cavernadodiabo.com.br. 
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à Gruta Azul (...). Nas águas igualmente cristalinas do rio que corre por fora da 

gruta, o visitante pode nadar à vontade, curtindo a rica fauna e flora subaquáticas. O 

local dispõe de uma boa infraestrutura de apoio com bar, restaurante e sanitários, 

além do aluguel de equipamentos para mergulho (BAHIA.COM.BR, 2013)
 39

. 

 

Figura 36 –Gruta Azul– BA 

 

Fonte: Férias Brasil, 2013. 

 

Outra caverna visitável, considerada a mais ornamentada na região de Iraquara, a 

Torrinha, apresenta pinturas rupestres e diversas curiosidades geológicas ao longo dos seus 

12,5 Km de extensão. Segundo informações do Governo da Bahia a caverna abriga uma 

grande flor de aragonita, que trata de uma formação semelhante a uma flor de vidro (BAHIA, 

2013). 

Figura 37 –Flor de Aragonita – Gruta Torrinha - BA 

 

Fonte: TERRA CHAPADA, 2013.  

                                                           
39

 http://bahia.com.br/viverbahia/belezas-naturais/grutas-e-cavernas 
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4.4  Acessibilidade em cavernas no Brasil 

 

Trabalhos desenvolvidos pela Sociedade Brasileira de Espeleologia nos últimos anos 

têm abordado o tema Acessibilidade em Cavernas, principalmente com a coordenação de 

Érica Nunes, espeleóloga cadeirante. 

 Entre as mais recentes publicações brasileiras sobre o tema, são destaque os artigos 

“Proposta de Indicadores de Acessibilidade às Cavidades Turísticas Direcionadas aos 

Portadores de Necessidades Especiais (PNES)” (NUNES et al., 2009) e “Introdução ao 

Minicurso de Espeleoturismo Adaptado e Aplicação da Ferramenta Indicadores de 

Acessibilidade em Cavernas” (NUNES et al., 2013).  

O primeiro trata da realização da prática de aplicação dos índices de acessibilidade 

desenvolvido pelos autores na Gruta dos Anjos, em São Paulo, e o segundo trata da realização 

de minicurso voltado ao espeleoturismo adaptado (como o próprio título sugere) no 30º 

Congresso Brasileiro de Espeleologia (CBE), com atividades teóricas e práticas no campus da 

Universidade Estadual de Montes Claros (MG) e na Lapa Claudina, no mesmo município. 

 

Figura 38 – Erica Nunes – Gruta do Anjo - SP 

 

Fonte: Foto de Teresa Aragão, 2011. 
 

Durante visitas de campo ao Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato (MG) 

para a realização desta pesquisa, os guias locais informaram que já haviam recebido grupos 

escolares com indivíduos PNEs para visitação da gruta, e, diante das dificuldades 

apresentadas pelo PNE, os próprios colegas estudantes se revezavam no carregamento quando 

necessário, mas ainda assim, foi percorrida uma pequena parte do trajeto. 
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O fato constatado é que os trabalhos e avanços que dizem respeito à acessibilidade em 

cavernas no Brasil ainda são recentes e em pequeno número. Espera-se que este trabalho 

venha a contribuir para uma maior divulgação do tema, ampliando as possibilidades na área. 
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5  A QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE E DOS PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS (PNEs) LIGADAS À LOCOMOÇÃO  

 

Pessoas Deficientes têm o direito de uma plena participação na vida e no 

desenvolvimento de suas sociedades. Ê nossa obrigação fazer com que a eles seja 

possível usufruir desse direito. Kurt Waldheim (COMISSÃO..., 1981)  

 

Segundo o Decreto n°5296/2004, capítulo III, artigo 8°, o termo “acessibilidade” 

refere-se à possibilidade e condição de alcance e utilização com segurança e autonomia, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações e dos sítios, para as pessoas em 

geral e, em particular, para as pessoas com deficiência, com mobilidade ou comunicação 

reduzidas (BRASIL, 2004). 

São considerados indivíduos integrantes do grupo portador de necessidades especiais 

ligadas à locomoção as pessoas usuárias de cadeiras de rodas ou outros tipos de órteses
40 

(como muletas, andadores etc).  Além deste, há também outros grupos de indivíduos que 

sofrem com a dificuldade de mobilidade: são os idosos, as gestantes, os obesos, os 

convalescentes cirúrgicos, portadores de nanismo, crianças etc. (BRASIL, 2005). 

De acordo com o IBGE (2000) o percentual de residentes no Brasil com algum tipo de 

deficiência seria de 14% (24.600.256 indivíduos) da população nacional. No último Censo 

realizado (IBGE, 2010) esse percentual atingiu a marca de 23,9% (45.606.048 indivíduos). 

Isso significa um aumento de 9,9% de indivíduos com algum tipo de deficiência em nosso 

país na última década. 

Mendonça (2008) afirma que o conceito de acessibilidade evoluiu ao longo do tempo 

pois, as pessoas com algum tipo de deficiência eram escondidas no fundo de casa e mantidas 

longe dos olhos das visitas. Deficientes visuais usavam óculos escuros e era muito difícil 

encontrar alguém na rua em cadeira de rodas (MENDONÇA, 2008, p.1). 

Amaral (1994) e Costa (2000) apontam que na Antiguidade, tanto a questão da loucura 

como a da deficiência eram enxergadas como algo atribuído pela vontade dos deuses, e, por 

isso, os deficientes eram sacrificados ou escondidos.  

Essas práticas são relatadas por Platão
41

 (1991) em sua obra “A República”, onde 

descreve as recomendações de Sócrates a Glauco quanto aos filhos dos indivíduos de elite e 

                                                           
40

 Órteses são de acordo com a AMB – Associação Médica Brasileira , todo dispositivo permanente ou 

transitório, utilizado para auxiliar as funções de um membro, compensando insuficiências funcionais. 

(Associação Médica Brasileira, 2008). 
41

 A edição original data do séc IV a.C. 
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dos indivíduos inferiores: “(...) que tenham alguma deformidade, serão levados a paradeiro 

desconhecido e secreto. (...) como um meio seguro de preservar a pureza da raça dos 

guerreiros” (PLATÃO, 1991, p.182).  

Durante a Idade Média, na sociedade cristã, as deficiências eram vistas como a 

vontade de Deus como punição ou como marcas do diabo. O fato é que as pessoas portadoras 

de necessidades especiais são estigmatizadas desde que a sociedade existe. O diferente e o 

inusitado não são reconhecidos como parte do conjunto social.  

 

Figura 39 – Aleijados, de Pieter Bruegel (1569) 

 

Fonte: MUSEU DO LOUVRE, 2013. 

 

De acordo com Costa (2009) 

 

[...] os deficientes, os loucos, os criminosos e os considerados "possuídos pelo 

demônio" faziam parte de uma mesma categoria: a dos excluídos. Deviam ser 

afastados do convívio social ou, até mesmo, sacrificados. Entretanto, a Idade Média 

estendeu-se por um longo período da história da humanidade, marcado por diversos 

sentimentos em relação aos deficientes: rejeição, piedade, proteção e, até mesmo, 

supervalorização. Esses sentimentos eram radicais, ambivalentes, marcados pela 

dúvida, ignorância, religiosidade e se caracterizavam por uma mistura de culpa, 

piedade e reparação. (COSTA, 2009, p.84) 
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Concordando com Rocha (2000), é sempre importante lembrar que o desconhecimento 

é fator de perpetuação de atitudes preconceituosas, levando à estereotipações da deficiência 

(ROCHA, 2000, p.8). Entretanto, com o advento da modernidade, do consumo, da produção 

em massa e da nova visão da religião acerca das limitações de cada portador de necessidades 

especiais, a mentalidade da população muda lentamente. Antes, o que era totalmente excluído 

ou escondido do convívio social passa a ser entendido como necessário e com direito à 

integração (MENDONÇA, 2008, p.1). 

A visão de integração da população de Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) 

pela sociedade era pautada na ideia de fazer parecer que a deficiência não existia, como se 

fosse possível ignorar tal fato: 

 
As primeiras ideias destinadas a melhorar a vida dos portadores de deficiência, 

datadas do final da década de 1940, concentravam-se no esforço de reabilitá-los 

física e profissionalmente. “Integrar era fazer um portador de deficiência parecer não 

ter deficiência”, aponta Izabel Maior, dirigente da Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde). (MENDONÇA, 2008, p.1). 

 

Anos mais tarde, com a integração do indivíduo PNE ao mercado de trabalho, 

percebeu-se que a maior dificuldade enfrentada no quesito mobilidade ocorria devido ao 

espaço urbano e na maneira como ele era construído. A arquitetura não facilitava o acesso 

para as pessoas portadoras de necessidades especiais.  Mendonça (2008, p.2) afirma que foi 

nos anos 60 que começaram a ser eliminadas as barreiras arquitetônicas nas universidades dos 

Estados Unidos, por exemplo. 

Essa percepção mundial do PNE como indivíduo integrante e participativo da 

sociedade tem evoluído e a sociedade contemporânea vive um momento cultural “contrário à 

discriminação dos indivíduos ou grupos que apresentam diferenças significativas e, 

consequentemente, cresce a demanda por uma sociedade inclusiva” (COSTA, 2003, p.1).  

Nessa linha evolutiva, é possível citar o ano de 1981 como um marco, pois o mesmo 

foi declarado “Ano Internacional das Pessoas Deficientes” após a trigésima sessão da 

Assembleia das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1976, onde foram estabelecidos 

objetivos focados no bem estar e no “ajustamento físico e psicossocial na sociedade” das 

pessoas deficientes. 

Essa resolução acarretou diversas mudanças na arquitetura mundial, pois não só 

solicitava a retirada de barreiras com desenhos adaptáveis, mas também incentivava a não 

inserção de novas, com desenhos acessíveis a todas as pessoas, e não somente às pessoas com 

deficiência (desenhos universais). 
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Para estabelecer uma política nacional que atendesse a população brasileira PNE, em 

1999 foi publicado o Decreto nº 3.298. Além desse decreto, um conjunto de leis e 

regulamentos trata das diretrizes para oferecer acessibilidade nas mais diversas modalidades, 

como no transporte coletivo, nos prédios públicos, ruas e praças, acesso à informação e à 

comunicação, etc.  

Destaca-se, portanto, os principais dispositivos em vigor no Brasil referentes aos 

portadores de necessidades especiais com deficiências ligadas ao deslocamento: 

 

 Decreto nº 3.298, 20/12/1999 – Regulamenta a Lei nº 7.853/1989, dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 

normas de proteção. 

 Lei de Acessibilidade – É a Lei nº 10.098/2000. Estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

 Decreto 5.296/ 2004 – Regulamenta a Lei nº 10.048/2000, que dá prioridade de 

atendimento. 

 

Pode-se afirmar que a acessibilidade é uma das principais bases da inclusão social das 

pessoas portadoras de deficiência, seja essa deficiência ou incapacidade permanente ou não. 

“Todas as pessoas portadoras de deficiência devem ter suas necessidades especiais atendidas. 

É no atendimento das diversidades que se encontra a democracia” (MACIEL, 2000, p.4). 
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6 A ROTA DAS GRUTAS PETER LUND 

 

 

Peter Wilhelm Lund (FIGURA 40) foi um dos naturalistas dinamarqueses mais 

notáveis do século XX (1801-1880), que dedicou 10 anos de sua vida em trabalho intenso nas 

grutas de calcário brasileiras, contribuindo para a reformulação da história da Terra e da 

humanidade, abrindo caminho para a aceitação geral das ideias revolucionárias de Charles 

Darwin (HOLTEN; STERLL, 2011).  

 

Figura 40 – Peter W. Lund  

 

Fonte: Adaptado de HOLTEN; STERLL, 2011. 

 

Como estudioso de Botânica e Zoologia, viajou pela primeira vez ao Brasil em 1825, 

percorrendo as províncias do Rio de Janeiro e São Paulo coletando grande quantidade de 

material, que enviava para o Museu de História Natural da Dinamarca. Após três anos de 

pesquisa, Lund retornou à Europa “a fim de estreitar relações com importantes pesquisadores 

de seu tempo”, como Alexander Von Humboldt. (TRAVASSOS, 2010c, p. 27). 

Lund voltou definitivamente ao Brasil em 1832, com a ambição de realizar uma 

expedição pelos estados de São Paulo e Goiás, mas, devido a doenças, optou por permanecer 

em Minas Gerais, onde encontrou seu compatriota Peter Clausen, que se dedicava à 
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paleontologia. Esse encontro influenciou Lund, que passou a se dedicar às pesquisas nas áreas 

de paleontologia, arqueologia e espeleologia (TRAVASSOS, 2010c, p. 27). 

Holten e Sterll (2011) afirmam que dez anos depois, Lund já havia explorado mais de 

200 cavernas na região e encontrando mais de 12 mil peças fósseis de espécies animais 

cenozoicos (tigre dente de sabre, tatu gigante, preguiça gigante, entre outros), além de fósseis 

humanos. Publicou várias memórias de seus achados, que foram ilustradas com pinturas 

do norueguês Peter Andreas Brandt. Algumas foram traduzidas para o português em 1950 sob 

o título „Memórias sobre a Paleontologia Brasileira‟. 

Devido às contribuições prestadas à ciência e à sociedade por Lund na região cárstica 

mineira, o Governo do Estado de Minas Gerais prestou homenagem atribuindo seu nome ao 

projeto “Rota das Grutas Peter Lund”, sendo 

 

[...] um projeto estratégico intersetorial do Governo de Minas, realizado em conjunto 

pelas Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Cultura e de 

Turismo, entre outras, além de parceiros externos. O objetivo é promover o 

desenvolvimento regional por meio do turismo, com a estruturação de um roteiro 

turístico nacional e internacional, único e singular, pautado em elementos naturais e 

culturais da região cárstica nos municípios que englobam a Rota das Grutas de Lund 

(Belo Horizonte, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas e Cordisburgo) 

(GOVERNO ..., 2012). 

 

A Rota das Grutas Peter Lund (FIGURA 41) engloba o Museu de Ciências Naturais da 

PUC Minas em Belo Horizonte (Marco Zero), o túmulo de Peter Lund, o Centro de 

Arqueologia Annette Laming Emperaire e o Parque Estadual do Sumidouro (destacando-se o 

Museu Peter Lund e a Gruta da Lapinha) em Lagoa Santa, o Monumento Natural Estadual 

Gruta Rei do Mato no município de Sete Lagoas, a Gruta do Maquiné e o Museu Casa 

Guimarães Rosa em Cordisburgo (GOVERNO..., 2012) 

A criação da Rota envolveu a reestruturação física das Unidades de Conservação, 

considerando a elaboração de planos de manejo onde foram definidas diretrizes para a 

conservação ambiental e a visitação turística, além da construção de centros receptivos e 

outros atrativos turísticos.  

Englobando áreas de proteção, a preocupação governamental era preparar-se para 

receber um número cada vez maior de turistas do Brasil e do exterior, tendo em vista os 

eventos esportivos que foram sediados no país, tais como a Copa das Confederações em 2013 

e Copa do Mundo em 2014 – sendo a capital mineira uma das sedes de jogos desses eventos. 

Para isso, o projeto Rota das Grutas Peter Lund incorporou a missão de produzir 

desenvolvimento econômico local e conservação ambiental através do turismo, um turismo 
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que extrapolasse a contemplação e visasse levar o conhecimento às pessoas sobre a região 

cárstica, sua história em Minas Gerais e contribuições para a ciência global, ainda que um 

longo caminho para sua concretização esteja por vir. 

Com essa linha de raciocínio, o Governo de Minas Gerais e a Organização Mundial do 

Turismo (OMT) firmaram um convênio de cooperação para aplicação do Programa UNWTO 

Volunteers
42

. Esse programa promove o turismo como forma de desenvolvimento, com a 

formação e qualificação de profissionais voluntários para apoiar os Estados membros da 

OMT, difundindo o espírito voluntariado (SETTE; COUTINHO, 2011, p.4). 

Após definidos os eixos centrais do trabalho (demanda, produto e gestão) foi firmado 

um Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado de Minas Gerais, a 

Organização Mundial de Turismo, a Associação do Circuito Turístico das Grutas e as 

Prefeituras Municipais de Cordisburgo, Sete Lagoas e Lagoa Santa.  

Segundo Sette, Pereira e Pimienta (2012), 

Inédito no Brasil, o Projeto Voluntários OMT Minas Gerais Brasil 2010 contou com 

mais um feito inédito: a parceria com uma Universidade local no país anfitrião – a 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG, para envolvimento e 

participação de voluntários estudantes do curso de turismo nas ações do projeto. 

(SETTE; PEREIRA; PIMIENTA. 2012, p.15) 

 

 

Ainda de acordo com Sette, Pereira e Pimienta (2012), o Estado de Minas Gerais “é 

reconhecido por uma boa combinação entre natureza, patrimônio e cultura viva”, e buscando 

enfatizar essas qualidades, a Rota das Grutas Peter Lund deveria ser um produto turístico de 

nível nacional e internacional, que “valoriza as particularidades de um dos mais importantes 

conjuntos arqueológicos, paleontológicos e espeleológicos do planeta” (SETTE; PEREIRA; 

PIMIENTA. 2012, p.16). 
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 World Tourism Organization Network Volunteers 
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Figura 41 – Desenho esquemático da Rota das Grutas Peter Lund  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ESTADO DE MINAS, 2013. 

 

 

6.1  Caracterização das Áreas de Estudo 

 

As Cavernas da Rota das Grutas Peter Lund se localizam na porção central do Estado 

de Minas Gerais; estado que cupa posição de destaque no cenário internacional devido à 

ocorrência de extensas áreas de calcário. Travassos (2010c) afirma que são estimados de 5 a 

7% da superfície do Brasil (aproximadamente 420.000 a 595.000 km²) dominadas por rochas 

carbonáticas, e Minas Gerais possui de 3 a 5% de seu território (17.651 a 29.419 km²) 

constituído por esse tipo de rocha (KARMANN,1994; PILÓ,1997/1999 apud TRAVASSOS, 

2010b, p.52). 

Este percentual de terrenos cársticos em Minas Gerais sobre o Cráton São Francisco, 

são de litologia carbonática e dolomítica do Proterozoico Superior, pertencentes ao chamado 

Grupo Bambuí, subgrupo Paraopeba, sendo a Formação Lagoa do Jacaré predominante onde 
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está inserida a Gruta do Maquiné (TRAVASSOS, 2010c, p.52) e a Formação Sete Lagoas 

predominante nas áreas onde estão inseridas as grutas da Lapinha e Rei do Mato (BERBERT-

BORN, 2002, p.418). 

 

Inicialmente, a deposição da Formação Sete Lagoas se deu pela invasão de áreas 

continentais pelo mar, inundando as partes mais baixas, representadas pelos 

carbonatos mais finos e claros do membro Pedro Leopoldo (ciclo I). Posteriormente, 

uma regressão marinha possibilitou a deposição dos calcários mais grosseiros e 

escuros, pertencentes ao Membro Lagoa Santa (ciclo II) e, novamente, uma 

transgressão marinha, representada pelos clásticos finos da Formação Serra de Santa 

Helena (ciclo III). (CPRM, p.5 1998) 

 

A morfologia apresentada por estas litologias são resultantes de processos especiais de 

evolução, baseadas principalmente na dissolução pela água, originando feições que lhes são 

típicas: cavernas, maciços residuais, dolinas, uvalas, pljes, sumidouros e surgências são 

exemplos dessas feições (BERBERT-BORN, 2002; TRAVASSOS, 2010c). 

Em função da sua localização (MAPA 1), a região das grutas Rei do Mato, Lapinha e 

Maquiné é caracterizada pelo clima típico tropical, com alta concentração de umidade nos 

meses de verão, quando sofre o efeito de um sistema estacionário denominado anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul. No inverno, a região sofre ação do anticiclone Polar que traz 

frentes frias capazes de reduzir a umidade do ar, gerando o período de estiagem 

(IEF/GHEOSFERA, 2010).  

A vegetação desta região é descrita por Herrmann et al. (1998) como típica dos 

domínios dos cerrados que ocorrem nos chapadões centrais brasileiros. Sua flora composta de 

cerradões, cerrados campestres, campos gerais e floresta estacional semidecidual 

(caracterizada pela presença de indivíduos que perdem totalmente as folhas na época de seca). 

Esta última tipologia vegetacional é encontrada principalmente sobre as partes altas dos 

afloramentos calcários e em locais onde há algum acúmulo de solo (HERRMARNN, 1998 

apud CPRM, 1998). 
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Mapa 1 – Localização das áreas de estudo 
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Mapa 2 – Geologia das Áreas de Estudo 
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6.1.1 A Gruta Rei do Mato 

 

Apesar de Peter Lund não ter visitado a Gruta Rei do Mato, esta foi incluída na Rota 

por sua importância no cenário turístico mineiro, pela proximidade com a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e pelas formações raras que se apresentam em seu interior 

(GOVERNO..., 2012).  

Localizado no município de Sete Lagoas (MAPA 3), o Monumento Natural Estadual 

Gruta Rei do Mato (MNEGRM) é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, criado 

pela Lei Estadual n°18348 de 25 de agosto de 2009, com o objetivo de “proteger o sítio 

histórico Gruta Rei do Mato, seus ecossistemas cársticos de grande beleza cênica, sua flora e 

fauna, valorizando os patrimônios espeleológico, arqueológico, e paleontológico” 

(GOVERNO..., 2012). 

A entrada da Gruta Rei do Mato está a 867 metros de altitude, e conta com um 

desnível de 40m, possuindo 220 metros de extensão num maciço calcário, coberto por uma 

mata residual.  

Aberta para visitação desde 1989 possui 4 salões visitáveis, distribuídos entre 5 

passarelas metálicas e de concreto e 131 degraus das diversas escadarias em seu interior.
43

 

Soares (2007) resume os atrativos encontrados em cada um dos quatro salões: 

 
O 1° salão é o Salão da Couve-Flor, alusivo a uma formação existente no mesmo, 

resultante da solidificação do calcário. O 2° salão é conhecido como Salão dos 

Blocos Desabados, referente a desmoronamentos ocorridos há milhares de anos. O 

3° Salão é conhecido como Salão Principal, por ser o de maior dimensão da gruta, 

aproximadamente 80 metros, e conta com a Galeria das Estalactites das pontas 

quebradas – depredadas por pessoas que não tinham consciência, antes que a gruta 

fosse aberta à visitação – e o 4° e último salão é o Salão das Raridades ou Salão dos 

Castelos, assim chamado por possuir espeleotemas raros, como por exemplo: as 

duas colunas paralelas, que se formaram a partir do encontro de estalactites e 

estalagmites, com 13 metros de altura e diâmetro médio de 25 cm, com similaridade 

encontrada apenas na gruta de Altamira, na Espanha. Neste salão está também a 

maior estalactite da gruta e diversas helictites, além de inúmeras estalagmites. Sendo 

o salão mais rico em espeleotemas da gruta (SOARES, 2007. p.282). 
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 Observações obtidas em visita realizada pela autora em junho de 2006. No local, havia uma placa explicativa, 

conforme demonstrado pela Figura 41. 
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Mapa 3 – Localização da Gruta Rei do Mato 
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Figura 42 - Detalhe do Salão da Couve Flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Figura 43 - Detalhe do Salão              Figura 44 - Detalhe do Salão das  

Blocos Desabados: “Véu da Noiva”                            Raridades 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2013. 
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Figura 45 - Detalhe do Salão Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2013. 

 

6.1.2 A Gruta da Lapinha 

 

A Gruta da Lapinha, bem como o Parque Estadual do Sumidouro, estão inseridos na 

Área de Proteção Ambiental (APA) Carste Lagoa Santa, criada pelo Decreto Federal n° 

98.881 de 25 de janeiro de 1990, devido à relevância que as associações cársticas têm em 

âmbito nacional, em termos paisagísticos, de fauna e flora, de riquezas subterrâneas cênicas, 

minerais e fossilíferas, em aspectos históricos, pré-históricos, culturais e nas particularidades 

de seu sistema hídrico (CPRM, 1998). 

O parque estadual do Sumidouro está localizado ao norte da região metropolitana de 

Belo Horizonte (MAPA 4), abrangendo os municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo 

(Lagoa Santa: 55,73% e Pedro Leopoldo: 44,27%). Este sítio abriga grande diversidade de 

paisagens cársticas, como paredões, torres e dolinas, com uma gama de formações 

subterrâneas com registros arqueológicos, além da Lagoa do Sumidouro, que possui grande 

relevância para a manutenção da fauna da região (IEF/GHEOSFERA CONSULTORIA 

AMBIENTAL, 2010).   
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Mapa 4 – Localização da Gruta da Lapinha no contexto do Parque Estadual do 

Sumidouro 
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Pode-se considerar esta APA “como uma das poucas, que reúne em um só limite, 

importância arqueológica, paleontológica, espeleológica e também histórica” (TRAVASSOS, 

2006, p.24). 

A gruta da Lapinha é a única dentro da APA Carste Lagoa Santa que é explorada 

turisticamente desde 1965. Outras grutas em seu entorno e nas demais áreas da APA Carste 

são visitadas por estudantes, cientistas, população local, aventureiros, entre outros, mas sem 

acompanhamento e controle por um plano de manejo, não comportando estruturas voltadas ao 

turismo de massa (CPRM, 1998). 

Segundo Kohler (1989), o exocarste da área da gruta da Lapinha está inserido em uma 

área denominada Planalto das Dolinas com “maciços aflorantes, paredões lineares, torres e 

verrugas lapiezados, destacando-se a grande frequência de dolinas, especialmente as de 

dissolução e subsidência (aluviais)” (KOHLER, 1989 apud BERBET-BORN, 2002). 

Ainda segundo o autor, outro componente deste planalto cárstico são as planícies 

aluviais nas vertentes recuadas. Um importante exemplo desta formação é o Poljé do 

Sumidouro: 

A planície do córrego Samambaia merece ser destacada nesse domínio, e até 

mesmo individualizada, por representar uma importante bacia de descarga de 

águas capturadas nos planaltos circundantes, conduzidas à grande depressão 

da lagoa do Sumidouro (poljé do Sumidouro), já próximo ao nível de base 

regional representado pelo rio das Velhas (KOHLER, 1989 apud BERBET-

BORN, 2002 p. 422). 

 

Após trabalhos de campo realizados no local, foram obtidas irformações sobre a gruta 

e seus salões, que apresenta duas grandes aberturas em lados opostos e que servem como 

entrada e saída. Segundo informação dos guias locais, há outra entrada de ar no “Salão Dr. 

Lund”, que apesar de pequena, auxilia na circulação do ar. A gruta é dividida como exposto a 

seguir: 

O “Salão de Entrada” é o 1° salão da gruta que sofreu adaptações para melhor 

acessibilidade, como uma escadaria de pedras. É arejado, e com piso assentado 

artificialmente. 
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Figura 46 - Detalhe do Salão Principal 

 

Fonte: PORTAL LAGOA SANTA, 2013. 

 

A “Sala da Catarata” vem logo em seguida. Trata-se de uma pequena galeria na qual 

se encontram formações rochosas com uma pequena cachoeira. O 3° salão é chamado “da 

Couve-Flor”. Possui formações de várias de estalactites e estalagmites que fazem lembrar 

uma imensa couve-flor ou uma densa floresta.  

 

Figura 47 - Detalhe do Salão Couve-Flor 

 

Fonte: PORTAL LAGOA SANTA, 2013. 
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A 4ª sala é conhecida como “Sala da Filtração”.  É a parte mais úmida da Gruta. O 

piso de sedimentos absorve a água dificultando a formação de estalagmites, mas é evidente a 

formação de estalactites. Após esse salão, uma escada nos leva ao salão seguinte. O 5° salão, 

chamado “Catedral”, fica na parte superior da sala da Filtração. É o maior da gruta, e nele é 

possível observar grande quantidade de imagens representadas nos espeleotemas.  O 6° salão, 

ou “Sala das Pirâmides”, tem esse nome por conter formações parecidas com pirâmides 

egípcias. Esse local está situado a cerca de 18 metros abaixo do nível da entrada e é o menos 

ventilado da Gruta, segundo os guias locais. Entre o 6° salão e o 7° existe um trecho do 

percurso conhecido como “corredor do índio”, onde se notam cabeças indígenas na parede da 

direita.  O 7° salão é chamado “Sala das Cortinas”, devido às cortinas de calcita (Figura 48). 

 

Figura 48 - Detalhe do Salão das Cortinas 

 

Fonte: PORTAL LAGOA SANTA, 2013. 

 

Finalmente, após a Sala das Cortinas, chega-se à “Sala de Estudos” e “Sala Dr. Lund” 

(8° e 9° salões). Segundo os guias locais, foi na sala Dr.Lund que foi encontrado o crânio do 

“homem de Lagoa Santa”. Após a sala Dr.Lund, visita-se o “Salão das Noivas”, que leva este 

nome devido às formações chamadas “véu da noiva” e “bolo da noiva”, com brilho branco 

característico da calcita. O 11° Salão, conhecido como “Sala dos Carneiros” é pequeno, e as 

formações apresentadas sugerem, como o próprio nome, carneiros descansando. Já o 12° 

Salão é chamado “Galeria do Presépio” porque possui formações parecidas com manjedoura, 

animais, imagens, pedras etc. 
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6.1.3  A Gruta do Maquiné 

 

A Gruta do Maquiné está localizada no município de Cordisburgo, a 120 km de Belo 

Horizonte (MAPA 5). O carste da região encontra-se instalado em domínio de planalto, com 

altitude variando entre 720 e 850 metros. As morfologias mais comuns exocársticas são os 

maciços calcários alongados, as dolinas e os poljes, além de formas endocársticas como 

cavernas. Destas, a mais conhecida é a Gruta do Maquiné (IEF/GHEOSFERA 

CONSULTORIA AMBIENTAL, 2010).  

A hidrografia regional encontra-se inserida na Bacia do Ribeirão da Onça, Sub-Bacia 

do Rio das Velhas. Seus principais tributários são o Ribeirão da Onça e o Ribeirão do Melo, 

importantes micro-bacias na área de estudo. As sub-bacias possuem rios perenes e 

intermitentes com drenagem criptorréica em função do sistema de fluxo subterrâneo, 

originando sumidouros e ressurgências (TRAVASSOS, 2010c). 

De acordo com Valle (2012, p.18), a Lapa Nova do Maquiné foi descoberta em 1825 

pelo fazendeiro Joaquim Maria Maquiné, e começou a ser explorada cientificamente em 1834 

por Peter Lund. O autor afirma que  

 

A Lapa nova do Maquiné, entre as milhares de cavernas do Brasil, certamente não é 

a maior nem mesmo a mais bela, mas é, sem dúvida, a mais importante na história 

da espeleologia e paleontologia (VALLE, 2012, p.20) 

 

 

Os estudos sobre a Lapa Nova do Maquiné e sobre o sítio arqueológico de Cerca 

Grande desenvolvidos por Lund fazem parte das primeiras publicações científicas das 

cavernas do Brasil. Couto (1950), citado por Valle (2012) airma que esses estudos foram 

publicados em dinamarquês em 1836, sob a forma de memórias científicas. Intitulada 

“Cavernas existentes no calcário do interior do Brasil encerrando algumas delas ossadas 

fósseis: Lapa Nova do Maquiné”, esta pode ser considerada a obra que marca o nascimento da 

paleontologia e espeleologia no Brasil (VALLE, 2012, p.52). 
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Mapa 5 – Localização da Gruta do Maquiné  
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Para realizar a visitação à Gruta do Maquiné, é necessário caminhar por sete salões 

que se distribuem num plano praticamente horizontal, por aproximadamente 600m. 

Utilizando das informações obtidas em campo e da bibliografia consultada, os sete 

salões são apresentados a seguir: 

Vestíbulo ou Salão de Entrada: totalmente iluminado pela luz exterior. Existe uma 

pintura rupestre no alto desta entrada.  

 

Figura 49 – Entrada para a primeira Câmara e detalhe de pintura ruspestre 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Ao final deste salão, à direita, existe uma passagem que dá acesso ao segundo salão.  

Grupos de grandes espeleotemas sobem até a abóbada, e, com ela se confundem, 

formam a parede de fundo desta câmara. [...] veem-se no chão grandes blocos 

calcários que caíram do teto. Nesta parede divisória há apenas uma estreita 

abertura à direita, que permite o acesso à câmara seguinte (2°) aonde se chega por 

uns degraus recentemente construídos e ao longo dos quais se abrem alguns 

travertinos, que são hoje artificial e periodicamente preenchidos com água 

(VALLE, 2012. p.62) 

 

Ainda segundo o autor, Lund na encontrou quando de seus estudos, a presença de água 

nas bacias destas primeiras câmaras.  
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Figura 50 – Degraus e passagem do primeiro Salão para o segundo Salão 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

O segundo Salão (Salão dos Cortinados): após a passagem para a segunda câmara, o 

visitante encontra-se no Salão dos Cortinados, hoje iluminado artificialmente. Valle (2012) 

afirma que este salão tem aproximadamente 39,5m de comprimento e 23,9m de largura. Este 

apresenta grandes massas de espeleotemas que vão quase de uma lateral à outra. Valle (2012) 

destaca a observação de Lund: “outras massas, que, indo de uma parede quase à outra, 

formam um conjunto de espeleotemas que separam a câmara 2 da 3, deixando apenas de cada 

lado uma estreita passagem” (LUND, s/d apud VALLE, 2012,p.69). 

Sobre estas aberturas que levam ao 3° salão, apenas a passagem da esquerda é 

utilizada pelos turistas. Esta passagem lembra um corredor, em cujas laterais estão 

depositados diversos espeleotemas, que “se desdobram em longas cortinas de pregas 

regulares” como analisado pelo próprio Lund (LUND, s/d apud VALLE, 2012,p.69). 
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             Figura 51 – Salão dos Cortinados –        Figura 52 – Salão dos Cortinados -  

 Vista para a passagem do 1° Salão                                  detalhe 

 
 Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                            Fonte: VALLE, 2012, p.69 

 

 

Figura 53 – Salão dos Cortinados 

 (detalhes do “corredor” com as cortinas nas laterais) 

  

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Terceiro Salão (Salão do Urso, do Trono/Altar ou da Grande Geleira): este se 

apresenta como um salão amplo, onde se pode ver logo após adentrá-la, na parede da direita, 

espeleotemas que formam um “nicho decrescente em forma de anfiteatro” e um espeleotema 

em forma de urso, a que Lund cita em suas memórias. Os guias nomeiam esta câmara como 

Sala do trono ou da grande geleira, devido à formação apresentada na lateral esquerda desta, 

que apresenta grande brilho. 

De acordo com Valle (2012), esta sala apresenta aproximadamente 71m de 

comprimento, 37m de largura e 16m de altura. A Figura 54 demonstra as formações de 

lembram aos visitantes “o nicho”, “a Geleira” e “o órgão”. Esta última formação separa o 3° 

Salão do 4°, deixando duas passagens estreiras em suas laterais. 

 

Figura 54 – Salão do Urso, do Trono/Altar ou Grande Geleira 

 

Fonte: DESCUBRA MINAS, 2013. 

 

 Quarto Salão (Salão da Passagem ou do Carneiro): apresenta cerca de 19m de 

comprimento, 21,4 de largura e 11,7 de altura, de acordo com as observações de Brandt 

(1836), citado por Valle (2012). No chão deste salão é encontrado grande volume de pó 

branco. Lund encontrou ossadas nesta câmara, principalmente na lateral esquerda, ao fundo.  

Os guias e turistas denominam esta como Salão do Carneiro, devido à semelhança com 

este animal apresentada pela formação ilustrada pela Figura 55. À direita, no fundo desta 

câmara, existe uma passagem que leva ao próximo salão.  
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Figura 55 – Detalhe do “Carneiro” – Salão da Passagem 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Quinto Salão (Salão das Piscinas Naturais): após atravassar a passagem estreita do 4° 

para o 5° salão e descer alguns degraus , chega-se à „câmara das termas ou piscinas naturais‟. 

A partir desta câmara, Lund encontrou o ambiente ainda sem contato de exploração humana, 

intacto. A importância científica é clara com as observações de Lund quando este afirma que 

se encontravam em situação primitiva, intacta e sem qualquer vestígio de passagem do 

homem (CARTELLE, 1994 apud VALLE, 2012, p.77). 

 

No centro, existe uma grande bacia de 1,6 m (5 pés) de profundidade, cujas paredes 

são revestidas de rosetas de delicados cristais de espato calcário (calcita), de cor 

amarelo nanquim. Este revestimento é terminado por uma linha horizontal, o que 

prova ter sido outrora a bacia cheia de água até esta altura. [...] Quando visitei a 

caverna, a bacia ainda continha água, porém em nível muito inferior. As grandes 

massas de estalagmite, que ornam os bordos desta bacia, semelham antigas estátuas 

e concorrem com as paredes, artísticamente endeitadas de estalactites (VALLE, 

2012, p.81). 
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Figura 56 – Salão das Piscinas Naturais 

 

Fonte: DESCUBRA MINAS, 2013. 

 

A passarela central, após descer alguns degraus, circuda a bacia central e divide-se em 

duas, dando acesso aos próximos salões. De acordo com Valle (2012), na passagem que leva 

do 5° para o 6° salão (ao fundo, à esquerda) no croqui de Brandt foram desenhadas ossadas 

encontradas por Lund (VALLE, 2012, p.84). 

O 6° Salão (Salão das Fadas): foi dividida em 6a e 6 b por Lund. Após a passagem da 

5ª, é necessário atravessar a 6ªa para chegar à 6ª b, que, segundo citação de Lund utilizada por 

Valle (2012), “é baixa e na qual termina a caverna (...) fragmentos esparsos de calcário de 

rocha e, no alto e ao fundo, encontra-se amontoada grande quantidade de gesso, em parte 

coberta por argila. Certo número de ossadas de diversos animais foram encontrados nesta 

câmara” (VALLE, 2012, p.85). 

À esquerda do caminho, encontram-se duas bacias preenchidas com água. Existem 

ainda, três pequenas salas que hoje não são abertas à visitação pública, que foram 

responsáveis por maravilhar Lund e os companheiros de exploração à época. Essas três salas 

encontram-se em nível superior, em ligação ao 6 salão, cujo acesso era possível devido à uma 

escada de madeira. Valle (2012) cita as declarações de Lund sobre as impressões que estas 

câmaras superiores causaram aos que o acompanhavam e a ele próprio: 

 

Permaneceram mudos durante muito tempo à entrada desse templo; depois, 

involuntariamente, se ajoelharam e persignando-se, exclamavam diversas vezes: 

Milagre, Deus é grande! Foi-me impossível dissuadilos da ideia de que este templo 

devia servir de MORADA DO SENHOR. Quanto a mim, confesso que nunca meus 

olhos viram nada de mais belo e magnífico nos domínios da natureza e da arte 

(LUND apud VALLE, 2012, p.92). 
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No 6ª salão foram encontradas grandes ossadas de animais. É considerada a parte mais 

bela de toda a gruta, contando com uma formação de cascata brilhante. Todo o salão e todas 

as figuras nele existentes estão cobertos de uma crosta de cristais delicados de carbonato de 

cálcio, ora do mais puro branco, ora diversamente colorido, realçado por um revestimento 

brilhante. 

 

Figura 57 – Detalhe – Castelo das Fadas 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

O 7° salão (Salão do Caos Diluviano e das Ossadas): para chegar ao 7° salão é 

necessário retornar ao 5ª, para então seguir pela passagem à esquerda desta. Após a  

passagem, apresenta-se o 7° salão, bem mais ampla e menos decorada. Lund considerava esta 

a mais importante devido ao grande número de ossadas que esta abrigava. Segundo Valle 

(2012), Lund afirmou em suas memórias que quase por toda a parte, descobriam-se 

proeminências desiguais na crosta de estalagmite, e que perfurando-a, verificava-se que estas 

eram devidas as ossadas subjacentes (VALLE, 2012, p.97). 

O 7° salão também é dividido em duas partes, denominadas 7a e 7b. 

Denominado „Salão Dr. Lund‟ o 7a apresenta constante declive, formando bacias 

consideráveis. O 7b é também chamado „salão do cemitério‟. É a maior câmara de toda a 

gruta, com gesso em pó que cobre desde o solo até a abóbada. De acordo com Valle (2012), 

este salão 7b possui 160m de comprimento e 55m de largura. 
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Figura 58 – 7ª Câmara 

 

Fonte: FUNDAÇÃO MAQUINETUR, 2013. 
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7 APLICAÇÃO DE INDICADORES DE ACESSIBILIDADE NAS CAVERNAS E 

ESTRUTURAS TURÍSTICAS DA ROTA DAS GRUTAS PETER LUND – MINAS 

GERAIS 

 

A aplicação dos índices de acessibilidade nas Grutas Rei do Mato, Lapinha e Maquiné, 

bem como em suas instalações e estruturas turísticas resultou na geração dos dados 

apresentados pelos itens 7.1 a 7.3 a seguir:  

 

7.1 Aplicação dos índices de acessibilidade: Gruta Rei do Mato 

 

Em visita realizada ao Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato (Sete Lagoas / 

MG), foi possível analisar a acessibilidade ao conjunto apresentado pela infraestrutura 

concebida no entorno, o trajeto até a entrada da gruta e sua visitação nos quatro salões. 

Assim, o item “Estacionamento” é apresentado conforme a Figura 59: 

 

Figura 59 – Índices de Acessibilidade aplicados ao 

Estacionamento

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

Percebe-se grande número de vagas disponíveis para visitação, com ampla área de 

manobra e proximidade ao Receptivo/Bilheteria. Possui calçamento de barro com pedras, 

sendo plano e arborizado (Figura 60). 
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No caso de crianças, grávidas, obesos e portadores de nanismo, não foi verificada 

existência de dificuldade para o acesso à bilheteria/receptivo. No caso de idosos, foi 

considerado nível baixo de dificuldade devido à irregularidade do piso, e se considerado 

cadeirantes e demais PNEs que utilizam órteses (como muletas, andadores, bengalas etc), o 

piso composto de barro com pedras acarreta desconforto, insegurança e instabilidade, uma vez 

que as pedras atrapalham a mobilidade das rodas da cadeira. Em época de chuvas o solo 

úmido pode ficar escorregadio e tornar-se uma “armadilha”, prendendo os apoios das órteses.  

Devido a esta análise, a dificuldade para estes grupos foi considerada moderada. 

 

Figura 60 – Estacionamento Gruta Rei do Mato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Outra observação importante é o fato de não haver vagas de estacionamento indicadas 

para uso exclusivo de PNEs com as demarcações de acordo com a norma. “O número de 

vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com 

deficiência deve ser estabelecido conforme tabela” (ABNT, 2004, p.63-64). 

 

Tabela 2 – Vagas em Estacionamento 

Número total de vagas Vagas Reservadas 

Até 10 - 

De 11 a 100 1 

Acima de 100 1% 

Fonte: Adaptado de ABNT, 2004, p.64. 
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 O número de vagas ofertado é grande, e de acordo com a norma ABNT, deveria 

apresentar ao menos 1(uma) vaga reservada para o público PNE. 

Passando à parte da “Bilheteria/Receptivo”, foram necessárias duas análises distintas 

uma vez que existe um receptivo composto por salão, lanchonete, auditório, banheiros e 

enfermaria num segundo nível afastado cerca de 50 metros da bilheteria. 

Considerando análise apenas da estrutura “Bilheteria”, os índices de acessibilidade 

aplicados foram apresentados conforme a Figura 61: 

 

Figura 61 – Índices de Acessibilidade aplicados à Bilheteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

As condições apresentadas para o público PNE com mobilidade reduzida são 

favoráveis, começando pela rampa de acesso composta por piso antiderrapante de cimento, 

inclinação e corrimãos adequados (NBR 9050/2004) conforme ilustram as Figuras 62 e 63: 
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                                                                                          Figura 63 – Rampa de Acesso  

      Figura 62 – à Bilheteria                                                  Bilheteria                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                                          Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Também as demais instalações encontradas são adequadas ao público PNE, com 

exceção do bebedouro, que não atendia à altura necessária para a utilização por crianças, 

cadeirantes ou portadores de nanismo. O balcão de atendimento (Figura 66) foi projetado para 

o atendimento adequado, também os banheiros feminino e masculino são adequados para o 

uso por PNEs, conforme as Figuras 64 e 65: 

 

 

 

 

   Figura 64 – Bebedouro     Figura 65 – Banheiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                                             Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Figura 66 – Balcão de atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Após a passagem pela bilheteria, o acesso ao Receptivo é feito por outra rampa 

considerada adequada, mas que leva a um trajeto irregular, composto por uma rampa de 

cascalhos presos por cimento ao solo e que apresenta diversas falhas e pedras soltas. Além 

disso, este trajeto possui inclinação considerável, o que torna o acesso para cadeirantes e 

demais utilizadores de órteses inadequado. No caso da ajuda de terceiros para cumprir este 

trajeto, podemos considerá-lo de dificuldade moderada. 

Para crianças, idosos, portadores de nanismo, grávidas e obesos, a dificuldade para 

percorrê-lo pode ser considerada baixa. Entretanto, deve-se atentar para o risco de escorregões 

e desequilíbrio devido ao piso irregular. Como o trajeto da bilheteria até a estrutura do 

receptivo é curto, a inclinação não acarreta maiores dificuldades para este grupo de PNEs. 

Até a finalização deste trabalho, permanece interrompida a construção de uma rampa 

para acesso de PNEs, ao lado do trajeto descrito acima. Se pronta, facilitaria muito a visitação, 

desde que obedecido o disposto na NBR 9050.  

A aplicação dos índices de acessibilidade se apresenta como exposto na Figura 69. 

 

Figura 67 – Trajeto da Bilheteria ao Receptivo 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Figura 68 – Detalhe da rampa para acesso de PNEs  

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 69 – índices de acessibilidade aplicados ao Receptivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

O receptivo também atende o público PNE ligado à locomoção, haja vista as amplas 

passagens entre os ambientes, o auditório com rampas de acesso e os banheiros adaptados. As 

ressalvas encontradas ficam a cargo da falta de corrimãos instalados na rampa de acesso ao 

receptivo e ainda os bebedouros, que não são os ideais no conceito acessibilidade. 
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   Figura 70 – Detalhe da rampa                                Figura 72 – Detalhe do Auditório 

  para acesso ao Receptivo                                      (Receptivo Gruta Rei do Mato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                                                        Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

Figura 71 – Alunos de Escola da Rede Particular de Belo Horizonte utilizam espaço do 

Receptivo após visitação à Gruta Rei do Mato 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Após a passagem pela estrutura do receptivo, o trajeto até a entrada da Gruta Rei do 

Mato ainda guarda 170 metros de rampa, concebida em cascalho com cimento. A aplicação 

dos índices de acessibilidade demonstra o exposto na Figura 73. 
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Figura 73 – índices de acessibilidade aplicados ao Acesso à Gruta 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

O acesso à gruta é uma subida significativa que possui as mesmas dificuldades 

apresentadas no trajeto bilheteria-receptivo, agravadas pela inclinação. Neste caso, todos os 

grupos de PNEs analisados seriam afetados com níveis de dificuldade. Para cadeirantes e 

utilizadores de demais órteses, é desaconselhável o percurso. 

 Caso estes venham a ser acompanhados e auxiliados por terceiros, o nível pode ser 

considerado moderado, devido à longa distância a ser percorrida e à inclinação, 

principalmente. O mesmo se aplica a crianças, portadores de nanismo, grávidas, obesos e 

idosos. Durante o trajeto são analisados os índices de acessibilidade de acordo com o item 

“Acesso à Gruta”. 
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Figura 74 – Detalhes trajeto percorrido do receptivo à entrada da Gruta Rei do Mato 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Figura 75 – Trajeto percorrido – Acesso à Grutinha” 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Figura76 – índices de acessibilidade aplicados Entrando na Gruta 

 Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

De acordo com as anotações feitas, os grupos de PNEs analisados não apresentariam 

dificuldade para o acesso à cavidade, visto que a abertura apresenta altura de 2,08m e largura 

de 0,90m (adequado para a passagem de cadeiras de rodas).   

 

Figura 77 – Acesso à Gruta Rei do Mato       Figura 78 – Detalhe do acesso 

                                                                         à Gruta Rei do Mato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

            Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                                                * Para fins de escala, os 

                                                                      balizadores na foto 

                                                                       possuem 90 cm de altura. 

                                                                           Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Após atravessar a entrada da gruta, o visitante se depara com 3 degraus que levam a uma 

passarela de concreto.  Neste ponto, a acessibilidade para o grupo de cadeirantes é 

considerada “moderada”, pois é possível superar este obstáculo com a suspensão da cadeira 

(Figura 80). Após a pequena passarela de concreto, o visitante deve descer uma escadaria 

íngreme ainda no início do 1° salão da Gruta Rei do Mato. Devido a esta escadaria, foi 

marcada a opção “desaconselhável” para cadeirantes e portadores de demais órteses, 

conforme apontado no item 1° Salão pelos índices de acessibilidade. 

 

Figura 79 – índices de acessibilidade aplicados ao 1° Salão 

  
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

 

Figura 80 – Degraus para acesso ao 1° Salão da Gruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Após a passagem dos degraus, o trajeto é feito em uma das cinco passarelas metálicas 

existentes na gruta, dando acesso ao Salão da Couve-Flor, o primeiro dos 4 salões da Gruta 

Rei do Mato. Nesta etapa, considera-se o nível de dificuldade como baixo para a maior parte 

dos grupos PNEs analisados, mas cerca de 15 metros adiante encontra-se a primeira escada. É 

íngreme, com degraus sem espelho (vazados) e estreitos, acabando em um patamar que logo 

em seguida dá acesso a outra escada nos mesmos moldes da primeira (Figura 82).  O acesso a 

este trecho passa, então, a ser considerado desaconselhável para cadeirantes e demais 

portadores de órteses, e baixo para os demais grupos de PNE analisados. Destaca-se que, com 

disponibilidade para carregamentos, a etapa inicial do 1º salão pode ser visitado por quaisquer 

PNEs, desde que com ajuda para tal. Este comportamento é frequentemente destacado nos 

trabalhos de Nunes et al. (2009; 2013). 

 

Figura 81 – Acesso ao 1° salão e escada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Após a descida destas primeiras escadas, o visitante chega a um tipo de mirante, mais 

amplo, para contemplação e apreciação das formações presentes (Figura 83).  
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Figura 82 – Detalhe da escada do 1° Salão (Salão da Couve Flor) 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Figura 83 – Mirante do 1° Salão 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Para chegar ao 2° Salão (Salão dos Blocos Desabados), o visitante deixa o “mirante” 

do 1° Salão e desce novamente por uma escada com 10 degraus, nos mesmos moldes das 

anteriores, mas com inclinação pouco menor. Essa menor inclinação da escada torna baixa a 

dificuldade para o acesso por crianças, idosos, grávidas, obesos e portadores de nanismo.  
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Para o caso de cadeirantes e utilizadores de demais órteses, o acesso seria considerado 

desaconselhável
44

. 

 

Figura 84 – Índices de acessibilidade aplicados ao 2° Salão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

Após a escada, o trajeto é realizado sobre passarela metálica, aproximadamente 7 

metros, e novamente por uma escada, com inclinação ainda menor que a última, o que 

mantém o índice de acessibilidade neste salão por crianças, idosos, grávidas, obesos e 

portadores de nanismo, com dificuldade baixa.  

A dificuldade ao acesso por crianças, idosos, grávidas, obesos e portadores de 

nanismo, continua a ser considerada baixa quando a visita passa ao 3° salão (Salão Principal), 

conforme Figura 87. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Ao afirmar que para cadeirantes e utilizadores de demais órteses seria desaconselhável o acesso, a autora 

considera a impossibilidade do acesso do PNE desacompanhado, desde o 1° salão. Caso estivesse acompanhado 

de ao menos 2 pessoas aptas a realizar o carregamento do mesmo, não seria impossível a visitação, embora ainda 

considere desaconselhável pelo risco de acidentes.   
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       Figura 85 – Escada para acesso                        Figura 86 – Passarela no 2° salão 

                        ao 2° Salão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                                         Fonte: Arquivo pessoal, 2013 

 

 

Figura 87 – Índices de acessibilidade aplicados ao 3° Salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

Uma pequena escada dá acesso à outra passarela, em curva, que possibilita a 

visualização do ambiente, conforme ilustra a Figura 88. Neste salão é possível visualizar um 

lago suspenso que é formado em épocas de chuva.  
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Figura 88 – Escada de acesso ao 3° Salão e passarela metálica 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Após percorrer a passarela do 3° Salão, tem-se acesso ao último salão da Gruta, (“Salão 

das Raridades”) por mais um declive por meio de escada.  

 

Figura 89 – Índices de acessibilidade aplicados ao 4° Salão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

O trajeto na sequência é composto em sua maior parte por passarelas metálicas ou de 

cimento, interligadas por pequenas escadas para elevação ao nível seguinte. Trata-se do salão 

que apresenta as formações mais destacadas, como o “lustre” (Figura 90), e “As gêmeas” 

(Figura 91), e o “nascimento da estalagmite” (Figura 92).  
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              Figura 90 – O Lustre                                     Figura 91 – As Gêmeas 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                                           Fonte: Arquivo pessoal, 2013 

 

Figura 92 – “Nascimento de Estalagmite” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

O acesso a este salão, bem como seu percurso é considerado de dificuldade baixa para 

crianças, idosos, grávidas, obesos e portadores de nanismo, devido ao pequeno número de 

degraus presente em cada escada (abaixo de 10) e a maior parte do trajeto em passarelas 

planas. As Figuras 93 e 94 ilustram essas observações. 
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        Figura 93 – Escada para acesso para                Figura 94 – Passarela no 4° salão 

                                o 4° Salão                                        

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Arquivo pessoal, 2013                                               Fonte: Arquivo pessoal, 2013 

 

Percorrido todo o trajeto para visitação da Gruta Rei do Mato e instalações de 

estacionamento, bilheteria e receptivo, o item “Sobre a Gruta” (que trata da visão geral sobre 

a visitação) foi preenchido e apresenta-se conforme a Figura 95. 

 

Figura 95 – Índices de Acessibilidade aplicados ao Estacionamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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7.2 Aplicação dos índices de acessibilidade: Gruta da Lapinha 

 

Durante duas visitas distintas à Gruta da Lapinha, os índices de acessibilidade foram 

aplicados. Numa primeira visita, foram coletadas informações importantes e registradas 

imagens para que fossem utilizadas na análise dos índices. Numa segunda visita foi possível 

acompanhar um grupo de PNEs (idosas) e registrar as observações em relação ao nível de 

dificuldade apresentado por estas
45

. A análise abrange desde o estacionamento até o final da 

visita à Gruta, bem como a vista ao Museu Peter Lund. 

 Assim, o item “Estacionamento” é apresentado conforme a Figura 96: 

 

Figura 96 – Estacionamento Gruta da Lapinha e Museu Peter Lund 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Percebe-se grande número de vagas disponíveis para visitação, com ampla área de 

manobra e proximidade ao Receptivo/Bilheteria/Museu. Possui calçamento cimentado, e 

rampa de acesso à passarela que leva ao Museu, onde também se localiza o receptivo e a 

bilheteria. O estacionamento é plano, mas sem delimitação de vagas para PNEs.  

Não foi verificada existência de dificuldade para o acesso à bilheteria/receptivo para 

nenhum dos grupos de PNEs.  

Passando à parte da “Bilheteria/Receptivo”, no caso da Gruta da Lapinha, estão 

localizados à entrada do Museu Peter Lund, no mesmo prédio. Os índices de acessibilidade 

aplicados foram apresentados conforme a Figura 97. 

                                                           
45

 As senhoras Raimunda Lessa (94 anos) e Helena Mauro (90 anos) estiveram em visita ao Museu Peter Lund e 

Gruta da Lapinha em 22 de junho de 2013, acompanhadas de seus parentes Thaissa Lessa (28 anos), Denyse 

Lessa (56 anos) e Dhiego Lessa, que gentilmente colaboraram para esta pesquisa autorizando a divulgação de 

suas imagens e dados coletados. 
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Figura 97 – Índices de Acessibilidade aplicados à Bilheteria 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

As condições apresentadas para o público PNE com mobilidade reduzida são 

parcialmente favoráveis: há rampa de acesso composta por piso antiderrapante de cimento, 

com inclinação adequada, mas sem corrimãos adequados (NBR 9050/2004) conforme ilustra 

a Figura 98: 

 

Figura 98 – Rampa de acesso do estacionamento ao Museu Peter Lund 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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 A passarela que dá acesso ao museu após a rampa do estacionamento possui guarda-

corpo, porém, não possui corrimãos conforme a NBR 9050 (ABNT, 2004). Tem largura de 

1,45m, garantindo boa movimentação para cadeirantes. 

O receptivo possui piso antiderrapante, piso tátil e balcão adaptado para atendimento a 

cadeirantes, crianças e portadores de nanismo. Essas observações são ilustradas pelas Figuras 

99 e 100. 

 

Figura 99 – Rampa de acesso do estacionamento ao Museu Peter Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

 

Figura 100 – Piso do Receptivo e Balcão de atendimento do Museu Peter Lund 

 

A partir da direita: senhora Raimunda Lessa (94 anos) e senhora Helena Mauro (90 anos),  

Diego Lessa e demais visitantes. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Ainda próximo ao balcão de informações já se iniciam as atividades interativas do 

museu Peter Lund. Painéis e Totens interativos estão à disposição para os visitantes, mas a 

altura dos mesmos não permite que todos os grupos de PNEs possam utilizá-los livremente. 

O Totem de interatividade tem opções para escolha via „touchscreen‟
46

 a partir de 

1,20m, abrangindo até 1,40m. Conforme disposto na NBR 9050, a altura máxima para um 

alcance manual frontal para pessoa em cadeira de rodas considerado cofortável é 1,20m. 

(ABNT, 2004, p.10). Assim, o PNE cadeirante, portador de nanismo ou crianças menores não 

alcança todas as opções disponíveis para acesso às informações, tornando necessário o auxílio 

de outras pessoas para tal atividade. A Figura 101 demonstra o relatado. 

 

Figura 101 – Totem interativo do Museu Peter Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

O local apresenta bebedouros e banheiros adaptados a PNEs devidamente sinalizados, 

conforme a NBR 9050 portas com larguras adequadas e elevador que comporta a entrada de 

cadeirante, apesar de não estar em uso devido a problemas técnicos nas duas visitas de campo 

realizadas, em datas distintas. Devido à impossibilidade de utilizar o elevador, as senhoras 

PNEs utilizaram as escadas para dar continuidade à visita ao museu. 

Vencida a etapa das escadas, a visitação ao museu ocorre sem maiores dificuldades. 

Existem locais para descanso espalhados pelo museu. 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Tecnologia de toque na tela. 
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Figura 102 – Bebedouros e banheiros adaptados com sinalização adequada   

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 103 – Escadas 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 104 – Opções para descanso  

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 105 – Visita ao museu 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Após terminada a visita ao museu Peter Lund, passa-se à Gruta da Lapinha. Os índices 

de acessibilidade aplicados no trajeto do museu até a entrada da Gruta foram apresentados 

conforme a Figura 106. 

Figura 106 – Índices de Acessibilidade aplicados durante o trajeto até a Gruta 

 Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

O trajeto de acesso à Gruta da Lapinha é feito por um aclive de aproximadamente 50 

metros, cimentado. Após, o trajeto passa a ser de grama com placas de cimento, para voltar a 

ser cimentado com pedras, mais próximo à entrada da cavidade. Essa parte do trajeto que 

contém grama e placas é irregular, o que torna o acesso para cadeirantes e demais utilizadores 

de órteses inadequado. No caso da ajuda de terceiros para cumprir este trajeto, podemos 

considerá-lo de dificuldade moderada. 

Para crianças, idosos, portadores de nanismo, grávidas e obesos, a dificuldade para 

percorrê-lo pode ser considerada baixa. Entretanto, deve-se atentar para o risco de 

desequilíbrio devido ao piso irregular. A Figura 107 ilustra as partes descritas do trajeto, e a 

os índices aplicados na entrada da caverna são apresentados pela Figura 108. 
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Figura 107 – Trajeto do museu até a entrada da Gruta da Lapinha 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 108 – Índices de Acessibilidade aplicados na entrada da cavidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

 

Há uma grande escadaria de pedras logo na entrada da caverna, em declive, e não 

apresenta corrimãos. Os vários degraus tornam necessários cuidados com idosos, crianças, 

grávidas e obesos, além de portadores de nanismo. Para cadeirantes e portadores de demais 

órteses ou próteses é indispensável o auxílio de pessoa fisicamente capaz a fim de chegar ao 

1° Salão. Devido à impossibilidade de visitação sem auxílio, para esses últimos dois grupos o 

nível de dificuldade foi considerado desaconselhável. Importante reforçar que com o devido 

acompanhamento é possível a entrada na gruta e a visitação do 1° salão. A Figura 109 

demonstra o relatado. Após a escadaria, o visitante se encontra no 1° Salão, ou Vestíbulo. 
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Figura 109 – Acesso da Entrada da Gruta da Lapinha 

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 110 – Índices de Acessibilidade aplicados ao 1° Salão 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

De piso artificialmente preparado com cimento e pedras, não oferece dificuldades aos 

PNEs visitantes, após superarem a escada da entrada. Há ainda um portão e uma catraca neste 

salão, anterior à passagem para o 2° salão. 
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Figura 111 – Acesso da Entrada da Gruta da Lapinha 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Após passar pelo portão e descer mais 4 degraus, o visitante se depara com a entrada 

para o 2° salão. Mais uma vez, devido aos degraus, para cadeirantes e portadores de demais 

órteses é necessário o auxílio de pessoa fisicamente capaz para dar continuidade à visita. 

Devido à impossibilidade de adentrar ao 1° salão e prosseguir para o 2° salão sem auxílio, 

para cadeirantes o nível de dificuldade foi considerado desaconselhável paa os portadores de 

demais órteses foi considerado moderado. É importante reforçar que com o devido 

acompanhamento, é possível a visitação do 2° salão (Figura 112).  

 

Figura 112 – índices de acessibilidade aplicados ao 2° Salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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O salão da Catarata possui vários locais em que o piso é irregular, causando 

insegurança ao caminhar. O teto deste salão chega a aproximadamente 6m de altura, mas em 

determinados trechos é necessário que o visitante se abaixe para evitar que se machuque, pois 

existem partes bem mais baixas. O cadeirante que porventura venha a visitar este salão 

provavelmente o fará mediante auxílio de outra pessoa para o deslocamento. Considera-se 

desaconselhável a este grupo de PNEs a visita a este salão. Ao grupo de PNEs Portadores de 

demais órteses, pode ser considerado moderado o nível de dificuldade para visitação (Figura 

113). Passando ao salão 3°, ou salão da Couve-Flor, são novamente aplicados índices de 

acessibilidade, que se aprentam conforme a Figura 114. 

 

Figura 113 – Salão da Catarata 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 114 – índices de acessibilidade aplicados ao 3° Salão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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Este salão é relativamente curto, com um trajeto de cerca de 10m, também com o piso 

bastante irregular. O cadeirante que porventura venha a visitar este salão terá a necessidade de 

auxílio de outra pessoa para o deslocamento. Considera-se nível moderado a este grupo de 

PNEs, bem como aos Portadores de demais órteses. Ao final do salão, a passagem para o 4° 

salão é estreita. 

Figura 115 – 3° Salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Após a visita a este salão, ao final deste, há uma abertura estreira, que leva ao 4° salão, 

chamado Sala da Filtração. É importante ressaltar que os índices foram aplicados 

considerando a possibilidade de visitação dos salões por um cadeirante, a título de aplicação 

individual em cada salão para levantamento dos índices de acessibilidade.  Não se pode 

afirmar que seria impossível a visitação por PNE cadeirante aos próximos salões da Gruta da 

Lapinha, uma vez que, como disse o filósofo Wilhelm von Humboldt (1767-1835)
47

 “a 

vontade é a primeira e maior virtude do homem” (SWEET, 2013, p.472). 

Seguem os índices de acessibilidade aplicados neste salão, conforme figura 116. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Karl Ferdinand Wilhelm von Humboldt (1767-1835), filósofo, co-fundador da primeira Universidade de 

Berlim junto a seu também ilustre irmão mais novo, Alexander von Humbolt,  botânico e geógrafo, este último 

considerado por muitos o “pai da Geografia”.  
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Figura 116 – índices de acessibilidade aplicados ao 4° Salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

O pequeno “corredor” que dá acesso à escadaria do 4° salão é acessado após uma 

passagem pequena e estreita ao final do 3° salão. É necessário se „esquivar‟ das paredes 

irregulares. Devido à pequena largura da base da passagem, cadeiras de rodas em uso não 

ultrapassam essa barreira natural. Para portadores de demais órteses a travessia é possível, 

com cuidados.   

Após a passagem é necessário subir por uma escadaria íngreme e estreita, sem 

espelhos (vazada), possibilitando apenas um indivíduo por vez ter acesso ao nível superior, 

onde se encontra o Salão da Filtração. Nesta etapa, consideraríamos o nível de dificuldade 

como baixo para a maior parte dos grupos PNEs analisados, exceto para cadeirantes e 

portadores de demais órteses.  

Devido à inclinação da escada e à pequena largura que apresenta, é desaconselhável a 

visitação da caverna pelos grupos de PNEs cadeirantes e portadores de demais órteses. A 

opção de carregamento de indivíduos desses grupos de PNEs acarretaria riscos ao próprio 

PNE, bem como aos auxiliares. 
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Figura 117 – 4° Salão 

 
 Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

A Figura 117 demonstra, à esquerda, a escada íngreme que dá acesso ao 4° Salão, e à 

direita, demonstra ao fundo, o final da mesma escadaria, já no nível superior da caverna. O 

piso deste salão é mais regular, oferecendo maior segurança aos visitantes. Após a visitação 

ao 4° Salão, deve-se seguir por um trecho em pequeno declive, com uma escada escavada no 

próprio piso da caverna. Com degraus baixos e grande distância entre estes, o nível de 

dificuldade é baixo para o acesso ao 5° Salão. 

 

Figura 118 – Acesso ao 5° Salão 

 

Escada de acesso ao 5° Salão. Ao fundo, a Sala da Filtração. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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O 5° Salão, chamado de Catedral, possui dois níveis distintos de observação, sendo o 

primeiro iniciado logo após o final da pequena escada escavada demonstrada na Figura 118.  

Para acesso ao segundo nível deste salão, em nível inferior ao primeiro, existe uma 

escadaria, também escavada no próprio piso da caverna, com degraus altos e estreitos, sem 

corrimãos para apoio. Esta escada, como se apresenta, é um dos principais fatores que 

condicionam a visita a este salão ao nível de dificuldade moderado em relação aos índices de 

acessibilidade aplicados, pois, apesar da inclinação menor que a apresentada pela escadaria 

que dá acesso ao 4° salão, esta não oferece condições de apoio ou suporte aos visitantes. A 

insegurança apresentada pelo grupo PNE de idosos e por crianças presentes deixa claro a 

necessidade de auxílio para acesso ao nível inferior do salão. 

O piso do nível inferior do salão da catedral foi coberto por pedras do tipo “brita” para 

uma tentativa de nivelamento do mesmo. O nivelamento foi alcançado, mas a instabilidade 

que esse tipo de cobertura causa ao ser pisoteada também causa insegurança tanto aos grupos 

de PNEs como aos demais visitantes. Este foi mais um fator que contribuiu para a o índice de 

acessibilidade deste salão ser considerado de dificuldade moderada. A Figura 119 ilustra o 

relatado: 

Figura 119 – 5° Salão 

 

À esquerda: nível superior do 5° salão. À direita: escada que dá acesso ao nível inferior. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

O maior salão da caverna apresenta os seguintes índices de acessibilidade (Figura 

120). 
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Figura 120 – índices de acessibilidade aplicados ao 5° Salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

O salão a seguir, é chamado Salão das Pirâmides. Este 6° salão é o mais profundo da 

caverna, levando em consideração o nível de acesso e o com menor ventilação. 

 É um salão apresentado em grande declive, e com trajeto em curvas devido à forma 

apresentada pela rocha calcárea em resultado ao trabalho de erosão pelas águas a milhares de 

anos. Essas condições naturais apresentadas acarretaram a construção de escadarias para 

acesso cada vez mais profundo à gruta. A Figura 121 ilustra o descrito acima. 

 

Figura 121 – 6° Salão 

 

1- entrada no Salão das Pirâmides. 2- início da escadaria para contínua visitação a este Salão. 3- detalhe da 

escadaria em curva, ainda no mesmo salão. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Figura 122 – índices de acessibilidade aplicados ao 6° Salão 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

Novamente, o nível de dificuldade apresentado pelos índices de acessibilidade a este 

salão é considerado desaconselhável a cadeirantes e portadores de demais órteses, e moderdo 

aos demais grupos de PNEs. 

Após retornar ao salão da catedral e seguir pela passagem da direira, o trajeto é 

conduzido por corredores, que levam ao chamado “Salão dos Índios”.  Os corredores se 

apresentam com paredes laterais rochosas, e em alguns pontos é necessário que o turista se 

abaixe para continuar o trajeto, conforme a Figura 123. 

Os vários trechos percorridos nos corredores se apresentam com piso irregular, ora 

com degraus, ora com afunilamentos. O teto também se apresenta mais baixo em vários 

pontos, o que obriga ao visitante que se abaixe e mantenha vigilância maior para evitar 

quedas.  

Devido às observações acima, os índices de acessibilidade aplicados são apresentados 

conforme a Figura 124. 
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Figura 123 – Detalhe dos corredores de acesso ao 7° Salão 

 
       Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Figura 124 – índices de acessibilidade aplicados aos corredores de acesso ao 7° Salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

Novamente, o nível de dificuldade apresentado pelos índices de acessibilidade a este 

trecho é considerado desaconselhável a cadeirantes e portadores de demais órteses, e moderdo 

aos demais grupos de PNEs. 

O próximo salão a ser visitado é denominado “Salão da Cascata”.  O 7° Salão, possui 

6m de comprimento e aproximadamente 3m de largura. É pequeno em relação aos demais 
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salões, mas apresenta conforto maior para visitação devido aos seus 12m de altura. A Figura 

125 ilustra as paredes deste salão, com formações que lembram uma cascata, e dá visão ao 

corredor com guarda corpo que leva aos próximos salões. 

Os índices de acessibilidade aplicados no 7° Salão indicam que o nível de dificuldade 

apresentado para a visitação é considerado baixo para os grupos de PNEs relacionados (Figura 

127). 

                      Figura 125 – 7° Salão         Figura 126 – 7° Salão                         

               (detalhe do corredor de acesso)                      (detalhe da Cascata) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                           Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 127 – índices de acessibilidade aplicados ao 7° Salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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Após o 7° salão, através de um pequeno corredor em curva, é necessário subir uma 

escada, que se é íngreme, estreita e sem espelhos (vazada). Esta escada dá acesso ao sível 

superior da caverna, onde serão visitados os 8° e 9° salões, chamados a “Sala de Estudos” e 

contíguo a este, a “Sala Dr. Lund”, respectivamente. São pequenos salões que foram 

utilizados pelo Dr Lund para pernoite e estudos, por esse motivo, levam essas denominações. 

Apresentam cada um aproximadamente 10m de largura. O piso nestes salões possui algumas 

irregularidades, mas não chegam a oferecer desafios aos grupos de PNEs analisados. Assim, 

considerando a escada para alcançar os salões, o nível de acessibilidade apontado é 

considerado desaconselhável para cadeirantes e portadores de demais órteses, e de dificuldade 

baixa para os demais grupos. Após a sala Dr.Lund, visita-se o Salão das Noivas, ou 10° Salão 

(Figura 131). 

 

Figura 128 – Escadaria de  acesso                        Figura 129 – Grupo no 8° Salão 

                       ao 8° salão                                             em direção à Sala Dr Lund 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                                            Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Figura 130 – índices de acessibilidade aplicados aos 8° e 9° Salões 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

Figura 131 – Salão das Noivas - detalhe do “bolo” e à esquerda, pedaço do “véu” 

 
 Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

O piso deste salão apresenta algumas irregularidades, mas não há maiores dificuldades 

em visitá-lo. Os índices de acessibilidade aplicados neste salão apontaram como baixo o nível 

de dificuldade para todos os grupos de PNEs analisados (Figura 132). 
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Figura 132 – índices de acessibilidade aplicados ao 10° Salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

O 11° Salão, conhecido como “Sala dos Carneiros” é pequeno, com pouco mais de 8m 

de comprimento. Chama atenção o teto deste salão, com marcas de canais escavados pela 

água (Figura 133). 

Existem degraus no próprio piso da gruta, que auxiliam para o acesso ao último salão, 

chamado “Presérpio” (Figura 134). 

 

           Figura 133 – Salão dos Carneiros                    Figura 134 – Salão dos Carneiros 

                           detalhe do teto                                                   degraus no piso 

               

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                                       Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
 

Os índices de acessibilidade aplicados a este salão apontaram nível de dificuldade 

baixo para a maioria dos grupos de PNEs, exceto para os cadeirantes e portadores de demais 

órteses, que apresentou nível de dificuldade “moderado”, considerando que, se este grupo de 

PNEs estivessem presentes neste salão, poderiam ser auxiliados por pessoas fisicamente 

capazes.  
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Figura 135 – índices de acessibilidade aplicados ao 11° Salão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

O último salão é chamado “Galeria do Presépio”. Possui 10m de comprimento e 

conjuntos de estalagmites e estalactites cujas formas lembram diversas figuras presentes em 

presépios. O piso irregular dá lugar a degraus no final do salão (Figura 136), e após a 

passagem por um portão de ferro, é terminada a visitação ao interior da caverna. 

Os níveis de dificuldade apresentados para este salão não diferem dos apresentados no 

penúltimo, quais sejam: baixo para os grupos de PNEs analizados, com exceção para os 

cadeirantes e os portadores de demais órteses, cujo índice de acessibilidade acusou nível 

moderado de dificuldade (Figura 137). 

 

Figura 136 – Salão do Presépio – degraus no piso 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Figura 137 – índices de acessibilidade aplicados ao 12° Salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

 

7.3 Aplicação dos índices de acessibilidade: Gruta do Maquiné 

 

Foram aplicados os índices de acessibilidade em visitas distintas à Gruta do Maquiné, 

com a análise e aplicação dos índices abrange desde o estacionamento até o final da visita à 

Gruta. Assim, o item “Estacionamento” é apresentado conforme a Figura 138. 

 

Figura 138 – índices de acessibilidade aplicados ao estacionamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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O estacionamento é bem demarcado, com piso regular. Não há demarcação de vaga 

exclusiva a PNEs. O acesso à bilheteria/receptivo é realizado através de rampa de acesso para 

cadeirantes e demais PNEs, que liga o estacionamento a uma passarela em patamares. Essa 

passarela apresenta largura mínima de 1,20m e máxima de 1,35m. São três trechos, sendo o 

primeiro em declive, o segundo em plano neutro e o terceiro também em declive. Toda a 

passarela é guarnecida com corrimãos duplos e guarda corpo de 75cm de altura, além dos 

balizadores de 5,5cm de altura em todo o percurso da passarela. A inclinação desta passarela 

foi verificada em 4 pontos (início, meio do primeiro trecho em declive, trecho em nível neutro 

de inclinação, meio do segundo trecho em declive e final). No segundo ponto escolhido para 

aferição da inclinação, foi constatado índice de 10%, considerado 2,33% superior ao indicado 

como índice máximo de inclinação pela Norma 9050 (ABNT, 2004). 

Ao lado da passarela existe uma escada com 10 degraus, sem corrimãos e guarda 

corpo. As Figuras 139 e 140 ilustram o descrito. 

 

Figura 139 – Estacionamento, rampas e escada 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Figura 140 – Estacionamento, rampas e escada 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Após o término da passarela, já em nível inferior, o visitante encontra instalações 

adaptadas a PNEs, como banheiros, bebedouros, balcão de informações, etc. Apesar de 

sinalizado, a sinalização encontrada não segue o disposto na Norma 9050 (ABNT, 2004), o 

que pode acarretar interpretação errada, principalmente por turistas estrangeiros (Figura 141). 

Conforme as observações feitas no receptivo, os índices de acessibilidade aplicados são 

expostos conforme Figura 142. 

 

 

Figura 141 – Instalações sanitárias para PNEs e placa indicativa 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Figura 142 – índices de acessibilidade aplicados a receptivo 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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 Apenas devido à falta de corrimãos e guarda-corpo na escada, os índices de 

acessibilidade indicam nível de dificuldade baixo, uma vez que a falta destes podem acarretar 

queda. Em relação à inclinação superior ao permitido pela norma NBR 9050 (ABNT, 2004), o 

trecho em que este se apresenta é pequeno se comparado ao total da rampa. Assim, a 

dificuldade para acesso é considerada baixa para os PNEs. 

 Do receptivo à entrada da gruta, o percurso a ser cumprido é em piso regular, de 

cimento com pedras, em aclive. 

Pode-se considerar que não há dificuldade apresentado para acesso à entrada da 

caverna, nas condições em que o trajeto foi percorrido. Em caso de chuva o piso pode se 

tornar escorregadio, e neste caso, os índices de acessibilidade apontariam nível de dificuldade 

baixa a moderada (Figura 143). 

 

Figura 143 – índices de acessibilidade aplicados no trajeto até a entrada da gruta 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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Figura 144 – Final do trecho de acesso à entrada da caverna e pórtico da cavidade 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

O pórtico da caverna possui 6,20m de altura e 9,24m de largura na base, que se afunila 

para 3,4m na escada. Essas medidas foram aferidas com a trena eletrônica e a trena 

convencional. 

Após transpor o pórtico de entrada da gruta, é necessário descer por uma escada 

pequena, com 5 degraus largos e de altura média de 12cm. Essa escada possui guarda-corpo 

centralizado, que facilita a descida para PNEs. 

O 1° salão, chamado Vestíbulo, é totalmente ilumidado pela luz natural. O piso foi 

reformado com cimento e pedras, a fim de facilitar o acesso e visitação. As pedras são 

irregulares e exitem espaços largos entre as mesmas, o que pode ocasionar retenção de órteses 

ou das rodas de uma cadeira para PNEs (Figura 145). O salão tem 8 metros de altura 

aproximada, 26 metros de comprimento e 20 metros de largura. Há um pequeno gradeado 

com uma catraca, de largura 67 cm, que deve ser transposto antes de chegar ao final deste 

salão (Figura 146), onde existe uma abertura, que conta com um portão de ferro para proteger 

a entrada aos demais salões. 
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Figura 145 – Escada de acesso à caverna 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

                  Figura 146 – Grade com catraca              Figura 147 – Entrada para o 2° Salão 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                   Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                                          Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Devido às observações anteriores, os índices de acessibilidade aplicados a este salão 

acusam o nível de dificuldade para visitação moderado para cadeirantes e portadores de 

demais órteses e baixo aos demais grupos de PNEs. 
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Figura 148 – índices de acessibilidade aplicados ao 1° salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

O 2° salão, chamado dos Cortinados, também pode ser visitado por todos os grupos de 

PNEs, inclusive cadeirantes, desde que considerada ajuda de pessoa fisicamente capaz (Figura 

149). 

Este salão, com 37m de comprimento e 22m de largura aproximada, possui ligeiro 

declive no solo e uma escada pequena, com dregraus bastante baixos.  

 

Figura 149 – piso do 2° salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 



133 

Devido às observações anteriores, os índices de acessibilidade aplicados a este salão 

(Figura 150) acusam o nível de dificuldade para visitação baixo para cadeirantes e portadores 

de demais órteses (desde que com auxílio de pessoa fisicamente capaz) assim como aos 

demais grupos de PNEs. 

 

Figura 150 – índices de acessibilidade aplicados ao 2° salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

 Para o acesso ao 3° Salão, chamado Salão do Urso, é necessário seguir pelo trajeto 

assinalado pelos balizadores, que margeiam escadas e toda a passarela de cimento e pedras. O 

trajeto é em declive, conforme Figura 154. Os índices de acessibilidade a este salão são 

apresentados a seguir (Figura 151): 

  

 Figura 151 – índices de acessibilidade aplicados ao 3° salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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 Devido aos degraus em aclive para acesso ao 4° salão, bem como os demais degraus 

presentes no 3° salão, os índices de acessibilidade consideram o nível de dificuldade para 

acesso moderado aos grupos de PNEs cadeirantes e portadores de demais órteses, e 

considerado baixo aos demais PNEs analisados (Figura 151).  

O acesso do 3° para o 4° salão é em declive pouco mais acentuado, com escada 

pequena, ao nível do piso. Após esta escada, há um trecho do trajeto a ser percorrido bastante 

estreito, que impede a passagem de cadeira de rodas. Para acesso ao 4° salão, é necessária 

ajuda de pessoa fisicamente capaz para tal, seja para a retirada do PNE cadeirante da cadeira 

de rodas ou suspendendo a cadeira. Esses foram os motivos principais para que o índice de 

acessibilidade a este grupo de PNEs, e também aos portadores de demais órteses fosse 

considerado moderado. As Figuras 152 e 153 ilustram o relatado neste parágrafo. 

 

Figura 152 – piso do 3° salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 153 – piso do 3° salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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O 4° salão, chamado de “Salão da Passagem”, apresenta 18m de comprimento, 20 de 

largura e aproximadamente 11m de altura.  O piso é bastante irregular, com trechos do trajeto 

que apresentam degraus espaçados para auxiliar nos desníveis. A Figura 154 ilustra o descrito, 

e a Figura 155 demonstra os índices de acessibilidade aplicados neste salão.  

 

Figura 154 – 4° salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Figura 155 – índices de acessibilidade aplicados ao 4° salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

 De acordo com as observações, os índices de acessibilidade para este salão mantém os 

mesmos moldes apresentados para o 3° salão, quais sejam: nível de dificuldade moderada 

para PNEs cadeirantes e baixo para os demais grupos de PNEs. É importante ressaltar que, 

para aplicação destes índices, é considerado que os grupos de PNEs analisados tiveram acesso 

aos salões para a visitação. 
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 A passagem do 4° salão para o 5° salão é estreita, com piso bastante úmido. Numa 

tentativa de facilitar e tornar mais seguro o acesso ao 5° salão, foram dispostas tábuas de 

madeira sobre o piso da caverna neste local (Figura 156). 

 Os índices de acessibilidade aplicados no 4° salão são apresentados pela Figura 158. 

 

Figura 156 – Acesso do 4° para o 5° salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 157 – índices de acessibilidade aplicados ao 5° salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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 O 5° Salão tem entrada estreita, e todo o piso do trajeto a ser percorrido apresenta 

umidade. Além disso, o tajeto é em degraus, que levam ao nível mais baixo, em direção ao 6° 

salão. Existe água corrente em várias partes do trajeto a ser percorrido pelos visitantes, e há a 

necessidade de se abaixar ou se esquivar devido à formações da parede lateral (Figura 159). 

 O risco de escorregões e quedas alcança todos os grupos de PNEs analisados, bem 

como visitantes que não apresentem necessidades especiais. Considerando os riscos 

apresentados pelas observações e as limitações impostas pelo meio ao trajeto a ser percorrido, 

os índices de acessibilidade apontam nível de dificuldade moderada para portadores de 

nanismo, crianças, idosos, grávidas e obesos; e o acesso é considerado desaconselhável a 

PNEs cadeirantes e portadores de demais órteses (Figuras 157 e 158).    

 

Figura 158 – detalhes do piso e trajeto no 5° salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 159 – detalhes do piso e trajeto no 5° salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013 
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O acesso ao 6° salão é feito ao final da escadaria presente ao longo do 5° salão, através 

de uma passagem estreita à direita do visitante, que após pequeno aclive, apresenta nova 

escada, de poucos degraus, conforme a Figura 160. 

 

Figura 160 – detalhes do piso e trajeto no 5° salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

A partir deste ponto, vários trechos do trajeto apresentam escadas, inclusive dentro do 

6° salão, chamado “Castelo das Fadas”. 

 O 6° salão, pouco mais amplo que o anterior, apresenta formações do tipo travertino, 

em níveis diferentes. O travertino que está localizado ao nível do trajeto para visitantes 

apresenta 1,58 metros de altura (Figura 161). 

  

Figura 161 – Travertinos do 6º salão e trajeto para o 7º salão 

 
Para fins de escala, os balizadores da imagem possuem 47cm de altura. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Figura 162 – índices de acessibilidade aplicados ao 6° salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

Os índices de acessibilidade aplicados ao 6º salão apresentam nível de dificuldade 

considerado desadonselhável para cadeirantes e portadores de demais órteses, devido aos 

estreitamentos de piso no trajeto a ser percorrido, e aos degraus existentes no trajeto. Aos 

demais grupos de PNEs é considerado baixo, uma vez que o piso neste salão apresenta menor 

umidade  que o anterior.  

O acesso ao 7° salão é feito após a saída do 6° salão em direção ao 5° salão. No 5º 

salão é necessário seguir pela passagem da esquerda, ignorada anteriormente para a visita ao 

6° salão (cuja passagem se encontrava à direita do visitante), que deve subir uma pequena 

escada (Figura 163), e após, seguir um percurso em leve declive e então, uma escadaria maior 

(Figura 164), adentrando ao 7° salão. 

   

Figura 163 – escadaria de acesso do 6° ao 5° salão (retorno) 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Figura 164 – escadaria de acesso do 5° ao 7° salão 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

O 7° salão, chamado de “Salão dos Caos Diluviano, Cemitério ou Dr. Lund”, é amplo, 

com cerca de  42m de comprimento. Todo o piso se apresenta em desnível que leva à parte 

mais profunda deste salão, em direção à outra parte deste, voltada em direção perpendicular à 

primeira parte do salão do Caos Diluviano. Esta segunda parte deste salão, em nível mais 

profundo, apresenta aproximadamente 160m de comprimento (Figuras 165 a 167).  

 

Figura 165 – Vista do Salão 7 – primeira parte 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 166 – Vista do Salão 7 – primeira parte 

 

À esquerda da imagem: acesso à segunda parte do 7° salão. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 
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Figura 167 – Vista do Salão 7 – segunda parte 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

De acordo com os índices de acessibilidade aplicados, foi considerado nível de 

dificuldade para acesso moderado aos grupos de PNEs cadeirantes e portadores de demais 

órteses, e baixo aos demais grupos de PNEs. É preciso lembrar que, após o 4° salão, os 

índices apontaram como desaconselável a visita a alguns grupos de PNE, e que a aplicação 

dos índices deu-se de forma isolada a cada salão. Portanto, considerou-se a possibilidade de 

visitação por todos os grupos de PNEs a cada salão para considerações em relação à 

acessibilidade dos mesmos (Figura 168). 

 

Figura 168 – índices de acessibilidade aplicados ao 7° salão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 

 

8 RESULTADOS 
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De acordo com os índices de acessibilidade desenvolvidos e aplicados nas cavernas da 

Rota das Grutas Peter Lund e às suas estruturas turísticas, foram desenvolvidos resumos para 

cada gruta analisada. As informações resultantes destes resumos e dos próprios índices de 

acessibilidade foram base para a elaboração dos Mapas 6 a 8, que demonstram visualmente os 

níveis de dificuldade para deslocamento apresentados em cada salão avaliado das grutas, 

considerando os grupos de PNEs analisados em cada etapa.  

 

8.1 Resultados: Gruta Rei do Mato 

 

Ao final da aplicação dos índices de acessibilidade na Gruta Rei do Mato e estruturas 

turísticas, algumas informações relevantes foram assinaladas no quadro “Resumo”, exposto 

na figura 169: 

Figura 169 – Resumo: Gruta Rei do Mato 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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É importante ressaltar que para preenchimento do item 21 do quadro “Resumo” 

(FIG.169), foi considerado todo o percurso a ser realizado pelos visitantes PNEs, desde o 

estacionamento, passando pelo receptivo, o trajeto até a entrada da gruta e finalmente a 

visitação à própria gruta. Dessa forma, considerando também o entorno à caverna (estruturas 

turísticas), para crianças a dificuldade apontada é baixa, assim como para os portadores de 

nanismo. Para idosos, gestantes e obesos o nível de dificuldade é considerado moderado, 

principalmente pelas distâncias a serem percorridas em aclive e pelas várias escadas, que 

demandam maior esforço físico. Para cadeirantes e para portadores de demais órteses, a 

visitação é desaconselhável, pelos diversos fatores apresentados na Figura 169, tais como 

pisos inadequados, falta de corrimão, etc, bem como as já mensionadas distâncias a serem 

percorridas, da forma como se apresentam. 

Torna-se necessário enfatizar que esses resultados não são absolutos, uma vez que 

cada visitante apresenta condições físicas diferentes, sendo PNE ou não.  

Já a aplicação dos índices de acessibilidade dentro da Gruta Rei do Mato aponta 

resultados diferentes, que são expostos no Mapa 6.   

De acordo com o mapa, o acesso e visitação pelo menos ao 1° salão da gruta por todos 

os grupos de PNEs podem ser realizados, desde que com auxílio de pessoa fisicamente capaz 

em relação aos cadeirantes e aos portadores de demais órteses.  

O acesso por cadeirantes e portaderes de demais órteses aos demais salões da caverna 

é considerado desaconselhável, principalmente pelas escadarias. Já para os demais grupos de 

PNEs, o nível de dificuldade para o acesso a todos os salões  da caverna é considerado baixo.  
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Mapa 6 – Nível de dificuldade apresentado para acesso aos salões da Gruta Rei do Mato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em IEF et al., 2009 
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8.2 Resultados: Gruta da Lapinha 

 

De acordo com a análise do quadro “Resumo” para a Gruta da Lapinha e estruturas 

turísticas do entorno, o nível de dificuldade de acesso aos locais analisados pode ser 

considerado moderado a PNEs cadeirantes e portadores de demais órteses, levando em 

consideração que, com auxílio, ao menos três salões da Gruta da Lapinha podem ser visitados, 

caso a visita possa ocorrer em sentido contrário ao usual (entrada de cadeirantes e portadores 

de demais órteses pela saída), além das condições de acessibilidade sem restrição do 

estacionamento, do receptivo (salvo totens informativos) e do museu.  

O trajeto do museu até a entrada da gruta pode ser percorrido por cadeirantes e 

portadores de demais órteses com auxílio. 

Aos demais grupos de PNEs o nível de dificuldade de acesso aos locais analisados 

pode ser considerado baixo. 

  

 Figura 170 – Resumo: Gruta da Lapinha  

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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Mapa 7 - Nível de dificuldade apresentado para acesso aos salões da Gruta da Lapinha 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em IEF et al., 2010 

 

A análise do Mapa 7 demonstra que é possível a visitação por PNEs cadeirantes com 

auxílio de outras pessoas em ao menos 3 dos 12 salões da Gruta da Lapinha. Em relação aos 

portadores de demais órteses, o número de salões com nível moderado a baixo de dificuldade 

de deslocamento passa para ao menos 6 dos 12 salões. Todos os demais grupos de PNEs têm 

acesso e deslocamento na caverna com nível de dificuldade considerado baixo em mais de 
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80% de todo o trajeto de visitação, sendo o restante considerado nível moderado de 

dificuldade de deslocamento. 

 

8.3 Resultados: Gruta do Maquiné 

 

A análise do quadro “Resumo” após a aplicação na Gruta do Maquiné demonstra que 

o acesso e deslocamento na estrutura turística do entorno e na caverna tem nível baixo de 

dificuldade para a maior parte dos grupos de PNEs analizados. Apenas para cadeirantes e 

portadores de demais órteses o nível de dificuldade de acesso e locomoção pode ser 

considerado moderado, levando em consideração desde o estacionamento até o interior da 

caverna. 

 

Figura 171 – Resumo: Gruta do Maquiné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em NUNES et al. (2009, p.163); ABNT, 2004. 
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Mapa 8 - Nível de dificuldade apresentado para acesso aos salões da Gruta do Maquiné 

 Fonte: Elaborado pela autora, com base em IEF et al. 2010 

 

De acordo com os dados ilustrados no Mapa 8, mais da metade do percurso a ser 

cumprido pelos visitantes na Gruta do Maquiné pode ser realizado por PNEs cadeirantes e 

portadores de demais órteses, com auxílio de outras pessoas. Os primeiros salões apresentam 

alguns obstáculos, como a escada em poucos degraus construída para adentrar a caverna e o 

piso bastante irregular, mas esses podem ser vencidos com ajuda de terceiros. 

O que torna a visitação desaconselhável a esses grupos de PNEs é a passagem muito 

estreita entre o 4 e o 5 salão, sendo que este último possui piso irregular e inclinado em 

degraus, com existência de água corrente (ainda que em volume baixo), tornando-o bastante 

escorregadio para qualquer visitante, sendo PNE ou não. Esse 5° salão é o único da caverna 

que apresenta nível de dificuldade moderado para deslocamento para a maioria dos grupos de 

PNEs, e desaconselhável para os cadeirantes e portadores de demais órteses. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O turismo de aventura é pratica que tem sido adotada cada vez mais pela população, e, 

seguindo essa tendência, o espeleoturismo tem a cada dia, conquistado novos adeptos, que se 

apresentam de todas as idades e condições físicas, inclusive PNEs. 

Um número crescente de indivíduos PNEs têm buscado realizar atividades laborais ou 

de lazer que até pouco tempo eram vistas como impraticáveis por grande parcela da 

população.  

Um fato constatado é que tal pensamento tem se mostrado equivocado em diversos 

exemplos e ocasiões, principalmente devido à mudança de postura dos próprios PNEs, que 

levaram à criação de leis e normas na busca por melhorias de acessibilidade aos prédios e 

mobiliários urbanos, ao transporte público e privado, bem como sua integração à sociedade, 

contribuindo para seu desenvolvimento. 

O social, tema constante na Geografia, não pode ser entendido e analisado em sua 

complexidade se estudado separamente do meio físico. A ação humana sobre o meio e a 

resposta que este meio oferece (e vice-versa) são partes de uma visão holística, adotada pelos 

geógrafos que se empenham em exercer a Geografia em sua essência.  

O tema adotado para este trabalho tratou não apenas de verificar a acessibilidade de 

PNEs às cavernas da Rota das Grutas Peter Lund, mas também de inclusão social e de 

responsabilidade em relação ao patrimônio natural. As estruturas turísticas criadas no entorno 

das cavernas demonstram o interesse governamental em relação aos turistas, PNEs ou não, 

buscando melhorias que sejam atrativas, aumentando a divulgação do roteiro turístico, 

fomentando os desenvolvimentos locais, e consequentemente a geração de empregos.  

Os investimentos em itens importantes para a conservação e manejo das cavernas tais 

como iluminação adequada e conscientização da população e dos turistas em relação ao 

patrimônio espeleológico e arqueológico, são fundamentais para a boa prática do 

espeleoturismo. Respeitando as limitações físicas das cavernas, sem causar alterações maiores 

ou mais impactantes que as já exitentes, algumas sugestões, se analisadas, poderiam facilitar a 

visitação das mesmas por PNEs, tornando-as mais acessíveis.  

A divulgação da Rota das Grutas Peter Lund como alternativa para turismo acessível, 

mesmo que parcial, agrega mais um valor de atração para a mesma. É claro que a conservação 

e cuidado com o meio físico frágil das cavernas deve antes de tudo, ser respeitado, mas após 

análise e aplicação dos índices de acessibilidade nas cavernas e nas estruturas turísticas, é 

notável que com pequenas mudanças essa prática do turismo acessível pode ser realizada. 
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Diante da análise realizada, a visita à Gruta da Lapinha pode ser considerada a que 

melhor apresenta condições para atração de turistas PNEs, se levarmos em consideração as 

estruturas do receptivo e do Museu Peter Lund, acessíveis quase em sua totalidade, além da 

possibilidade de visitação parcial da caverna. A sugestão para melhorar o acesso à gruta seria 

a construção de trecho cimentado antiderrapante, como um caminho a ser seguido até sua 

entrada, com corrimãos e balizadores adequados. A área de construção não seria considerada 

grande em relação ao tamanho do local, não interferindo de maneira impactante na taxa de 

permeabilidade do solo. Dessa forma, a parte gramada com placas de cimento já danificadas 

por raízes de árvores ou outros fatores poderia ser substituída sem causar maiores impactos. 

Uma sugestão para que os PNEs com mobilidade comprometida e que fazem uso de 

cadeira de rodas possam usufruir de parte dos salões da Gruta da Lapinha é a inversão do 

roteiro de visitação, já que para adentrar ao 1° salão da caverna é necessário descer por uma 

escada com muitos degraus, e após, o piso se apresenta bastante irregular. Os últimos salões 

da caverna também possuem escadas, mas estas são menores e com larguras que 

possibilitariam a visitação com auxílio de outras pessoas, com carregamento da cadeira de 

rodas. O visitante PNE cadeirante poderia ao menos conhecer 3 salões, e ter a experiência de 

entrar numa caverna. É claro que esta sugestão considera o auxílio por pessoas capacitadas, e 

em todos os casos, seria interessante o treinamento da equipe que atua no atendimento do 

local para melhor acolher e lidar com o público PNE. 

Os demais grupos de PNEs também seriam beneficiados se fossem adaptados guarda 

corpo e corrimão na escadaria que dá acesso ao 1° salão, ao menos como se apresenta na 

Gruta do Maquiné. Mais uma vez, a sugestão é que sobre o piso bastante irregular seja 

construído um caminho antiderrapante, que não interfira na maior parte do piso, ligando a 

escada até a passagem para o 2° salão. Tiras de antiderrapante aplicadas nos degraus desta 

primeira escadaria não seriam um fator que interferiria no contexto da paisagem já 

descaracterizada, e evitariam acidentes. A Gruta do Maquiné é a segunda mais acessível no 

contexto, pois oferece ao cadeirante e aos demais grupos de PNEs a possibilidade de acesso 

em 4 de seus 7 salões, desde que com auxílio. A sugestão para facilitar o acesso ao 1° salão 

seria o mesmo em relação ao piso do 1° salão da Gruta da Lapinha, com a contrução de um 

caminho adequado, pois o piso é bastante irregular. O carregamento de cadeirantes é 

necessário, mas torna possível a visitação. Em termos de distância a ser percorrida por PNE 

cadeirante e portador de demais órteses dentro da caverna, esta pode ser considerada a 

melhor, pois os 4 primeiros salões ocupam aproximadamente metade de todo o percurso a ser 

realizado dentro da mesma. 
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Das 3 cavernas analisadas, a Gruta Rei do Mato é a que apresenta maior nível de 

dificuldade para acesso, considerando o estacionamento com piso inadequado, a falta de 

estruturas facilitadoras como rampas, o longo percurso em aclive com piso também 

inadequado para chegar à caverna, e a própria natureza da cavidade que obriga a utilização de 

escadas estreitas e íngremes para a visitação, considerando principalmente os cadeirantes e os 

portadores de demais órteses. Ainda assim, a visitação pode ser realizada por demais grupos 

de PNEs, e esta pode ser facilitada e mais prazerosa com a utilização de algumas sugestões, 

tais como a adoção de bebedouros adequados, a reforma do piso do trajeto de acesso à gruta 

por piso antiderrapante, com corrimãos e pontos para descanso (devido à distância a ser 

percorrida em aclive), além da conclusão da rampa de acesso que levaria da bilheteria ao 

receptivo. Outras sugestões que facilitariam o acesso seriam a troca de corrimãos e guarda-

corpo presentes no interior da gruta por modelos que atendam o disposto na NBR 9050/2004, 

sem pontas, „quinas‟ ou outros que causem possíveis acidentes, além da instalação de fitas 

antiderrapantes nos degraus de todas as escadas presentes.  

A troca do piso do estacionamento por cimento antiderrapante próximo à bilheteria 

com a demarcação de vaga exclusiva para PNE também não afetaria a área de permeabilidade 

do solo e facilitaria o acesso, assim como a instalação adequada dos símbolos internacionais 

de indicadores de acessibilidade em locais como banheiros e receptivo.  

 Fato observado é que, atualmente, em todas as cavernas da Rota das Grutas Peter 

Lund, não é possível a visitação de forma segura para o PNE cadeirante sem o auxílio de 

outras pessoas. Ainda assim, observando os limites individuais e os limites oferecidos pela 

natureza das cavernas, as visitas podem ser experiências prazerosas e enriquecedoras.  
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