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“Deus disse: Vou ajeitar a você um dom
Vou pertencer você para uma árvore.
E pertenceu-me ...
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Patrimônio
As Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida, em Bonito-MS, por
sua beleza e características notáveis enquanto monumentos naturais, foram
tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1978,
nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 11 de novembro de 1937 que estabelece
como bens sujeitos à proteção federal todos aqueles que se destacam pelo seu
caráter singular e memorável.
Segundo o Decreto-lei nº 25, são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger
pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados
pela indústria humana.
Um dos objetivos do tombamento é preservar as estruturas calcárias extremamente frágeis que se encontram no interior da gruta, bem como o lago e seu
ecossistema aquático, além da paisagem próxima às grutas.
Por isso é importante que não só o poder público atue fiscalizando, mas que
visitantes, proprietários das fazendas e moradores do município assumam o
compromisso da preservação desse monumento natural, pois manter a integridade do patrimônio cultural e ambiental brasileiro representa um compromisso
com as gerações futuras.

... Escuto o perfume dos rios.
Sei que a voz das águas tem sotaque azul.
Sei botar cílio nos silêncios ...
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Preservar
Por que preservar?
É preciso preservar. Todo cidadão tem o direito de conhecer sua história e de
seus antepassados, bem como, sua própria identidade. Preservar o patrimônio é
exercer cidadania.
Quem deve preservar?
Todos devem preservar, desde o cidadão até o Poder Público.
No âmbito nacional, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é o
órgão federal responsável pela preservação de nossos bens materiais e imateriais. Conheça o Iphan pelo site www.iphan.gov.br
Você sabia...
Que as cavidades naturais se formam em dois estágios principais?
São eles:
- Abertura: onde a solubilização constante da rocha promove a abertura de
dutos que evoluem para passagens, galerias, salões e outras inúmeras formas
subterrâneas.
- Preenchimento: após a abertura das cavidades, onde o equilíbrio geoquímico
conduz à precipitação química de carbonatos, formando os espeleotemas.

Preservar é Bonito



... Para encontrar o azul eu uso pássaros ...
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Gruta do Lago Azul
A gruta do Lago Azul é constituída por um salão principal com piso inclinado e
lago subterrâneo ao fundo com mais de cinqüenta metros de extensão.
Apresenta entrada circular com aproximadamente quarenta metros de diâmetro, o que permite a entrada dos raios solares até o lago.
Com a incidência de luz, entre os meses de setembro a fevereiro, as águas
atingem uma coloração azul intensa, motivo do nome da gruta.
No lago subterrâneo da Gruta do Lago Azul foram encontradas ossadas fósseis
de mamíferos já extintos, que habitaram a região há mais de 12 mil anos, no
período Pleistoceno, representada por animais de grande porte, como preguiças
gigantes, tatus e o tigre dente-de-sabre.
Você sabia...
- Que a espeologia é a ciência que estuda as cavernas e os espeleotemas?
- Que espeleotemas são os diversos tipos de formações rochosas que se encontram em cavernas?
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... Só não desejo cair em sensatez.
Não quero a boa razão das coisas ...
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Gruta Nossa
Senhora Aparecida
A gruta de Nossa Senhora Aparecida, ao contrário da Gruta do Lago Azul, é
desprovida de água e apresenta pouca iluminação natural. É constituída por
um único e grande salão, também com piso inclidado, com 100 metros em sua
maior extensão.
É ricamente ornamentada por conjuntos de espeleotemas, alguns deles denominados “anjos” por se assemelharem a figuras humanas com asas voando na
posição vertical, que lhe conferem grande valor cênico.
Você sabia...
- Que estalactites são as formações rochosas presas ao teto das grutas?
- Que etalagmites são as formações rochosas apoiadas no chão da gruta?
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... Quero o feitiço das palavras.”
Manoel de Barros
10
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Orientações ao visitante
Atualmente, apenas a Gruta do Lago Azul pode ser visitada. A Gruta de Nossa
Senhora Aparecida é fechada por questões de segurança.
Sempre procure um guia devidamente credenciado pela Prefeitura Municipal de
Bonito, e siga atentamente as instruções de segurança fornecidas durante o trajeto.
A caverna não pode ser explorada. Siga apenas pelas trilhas existentes e indicadas pelo guia.
Qualquer resíduo, orgânico ou inorgânico, deve ser acondicionado em local
apropriado indicado pela equipe de funcionários do local.
Não toque no lago, pois a movimentação da água pode causar danos ao equilíbrio no interior da gruta.
É proibido coletar ou retirar qualquer tipo de material do interior das grutas,
tocar ou apoiar nos espeleotemas.
Não é permitido o acesso de veículos nas proximidades da gruta.
Você sabia...
Que uma estalactite cresce 0,3 milímetros ao ano, aproximadamente, variando
conforme a região? Isso quer dizer que a cada dez anos, uma estalactite cresce
três milímetros. Fazendo as contas, são necessários 2 mil anos para que ela
alcance um metro.
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