
Como começou essa paixão pelo mundo sob nossos pés? 
"Meu pai ensinou Geografia e Física na Universidade de Pádua, mas minha família é de Bosco 

Chiesanuova, no Lessini, e nessas montanhas há muitas cavernas e lugares relacionados à espeleologia: 

um dos mais famosos é o Cóvolo di Camposilvano". 

O que teria inspirado o Inferno de Dante?«Reza a lenda que o Dante foi hóspede do Cangrande della 

Scala, e o Cóvolo está localizado no que era a sua zona de caça: era usado para conservar as presas, 

porque há gelo a 80 metros de profundidade. 

 Acredita-se que Dante o tenha visto, porque ele é o primeiro autor a colocar o diabo no gelo, e não no 

fogo ».Que outros lugares ele explorou perto de sua casa?«Há a Spluga della Preta, um abismo profundo 

que chega a 900 metros: na década de 1920 era considerado o recorde mundial, vinham de todo o 

mundo para vê-lo, e chamavam-lhe Abisso Mussolini.  

Cresci ouvindo essas histórias, passeando com meu pai e vendo as bocas das cavernas...  
Eram assustadoras, mas havia muita curiosidade”.Então?“Depois encontrei um primo como 

companheiro de aventura e, quando tinha 10-11 anos, comecei a entrar nessas cavernas. Aos 13 anos, 

de presente, meu pai me matriculou em um curso do grupo de espeleologia Cai Paduan. 

 E uma semana antes de completar 16 anos realizei meu sonho: a Spluga della Preta. Fiquei obcecado 

com a ideia de entrar e ver o fundo... Fui com um grupo de espeleólogos de Pádua».Isto é uma coisa 

comum?"Não. Não é uma descida fácil, para subir e descer é preciso ficar 33 horas sem dormir... ».Como 

ficou seu trabalho?" 

Aos 18 anos fui eleito presidente do clube de Pádua, depois me matriculei em Geologia, fiz meu 

doutorado em Bolonha e ingressei na Associação La Venta, da qual também sou presidente este ano, 

que trata de explorações no exterior. E, no final do meu doutoramento, fui abordado pela ESA».Não é 

estranho que você trabalhe com astronautas?  

O que isso faz? 

"Absolutamente. Eu faço um curso que os leva para a caverna, para ter 

uma experiência de missão em um ambiente semelhante ao espaço. Já 

o fizemos para 36 astronautas da NASA, ESA e também japoneses, 

russos, canadianos e até um chinês”. Eu sou pago pelos envios?"Não.  

La Venta é uma associação sem fins lucrativos, que organiza projetos de 

pesquisa em vários países, graças a patrocinadores ou financiamentos, 

às vezes com governos, ou colaborações, por exemplo com a National 

Geographic, mas ninguém é pago para realizá-los ... ». 

1. Temos que ir longe?«Não, pelo contrário, a exploração das grutas também pode ser feita perto 

de casa, como demonstra a Spluga della Preta. 

2. Durante o ensino médio viajei muito e encontrei a caverna mais longa das Dolomitas, os Planos 

Eternos: ainda não terminamos de explorá-la porque é muito complexa, mapeamos 40 km para 

uma profundidade de 1.050 metros ». 



3. Você mapeia as cavernas?"Claro. A nossa é uma exploração geográfica: cria-se uma topografia, 

por vezes em 3D, que é depois relacionada com a superfície externa». 

Quais são as cavernas mais fascinantes? 
“Há as cavernas cársticas clássicas, há as de Tepui na Venezuela, escavadas no quartzo há milhões de 

anos, e há as efêmeras nas calotas polares da Groenlândia, pouco estudadas, mas muito ligadas às 

mudanças climáticas.  

Ou aquelas formadas por lava, ou cavernas dentro de vulcões, onde a erupção pode criar túneis, como 

no Etna ou na Islândia.  

Ou em Lanzarote, uma ilha vulcânica onde existem enormes e magníficos tubos lávicos, semelhantes aos 

que poderiam estar na Lua, ou em Marte».A propósito, você escreve que existem lugares subterrâneos 

que viram menos pessoas do que caminharam no solo lunar ..."Oh sim. Uma delas é a Boj Bulok, no 

Uzbequistão, uma caverna difícil de explorar, com 1. 

400 metros de profundidade onde, para chegar ao fundo, existe um 

túnel de cerca de 9 km. Leva dias para viajar e é por isso que tem 

havido mais pessoas na Lua do que no fundo do Boj Bulok... E o 

mesmo vale para o fundo dos Planos Eternos.  

É o conceito de distância relativa». 

O que isto significa?"A tecnologia nos permite ir à Lua ou à Estação 

Espacial em poucas horas, enquanto para explorar certas cavernas a tecnologia não nos ajuda, 

precisamos do nosso corpo e de muitos dias: portanto, os lugares mais distantes da Terra são certas 

áreas remotas de alguns caverna ". Existe também o Inferno por lá?« 

• No México, a fundição do cristal Naica é um lugar muito quente, onde a temperatura é de 50 

graus e há extraordinários cristais de selenita gigantes, com treze metros de altura.  

• Um mundo subterrâneo inexplorado, mas que existe e está sob nossos pés. Verne tinha visto 

lugares assim com sua imaginação, mas são reais”. 

• que você traz na sua mala?«As luzes, fundamentais.  

Os equipamentos para subir e descer, as cordas, as brocas para os pregos, os drones, os scanners a laser 

e as tecnologias de mapeamento 3D, os respiradores e os equipamentos de resfriamento se você for a 

uma caverna como Naica, os grampos e os machados de gelo na Groenlândia e, em seguida, trajes 

particulares dependendo da temperatura, sacos de dormir para umidade e sapatos especiais, 

semelhantes aos dos astronautas, para se mover com segurança em superfícies escorregadias e 

molhadas ». 

Quando ele entra no que ele encontra? 

"Depende. Se a caverna é desconhecida e ninguém nunca entrou nela, ninguém sabe, e este é 

precisamente o ponto: cada curva e cada passagem nos leva a algo desconhecido, é uma verdadeira 

exploração, na qual é preciso ter cuidado com o ambiente circundante, avaliar os riscos, a estabilidade 

das rochas, as condições da água, a presença de dióxido de carbono ou outros gases... 



 O fascínio é esse: a exploração, sem saber o que vai encontrar».Como é o escuro?«Devemos partir do 

pressuposto de que a caverna é totalmente escura, absolutamente escura. Sem luz você não pode ver 

nada. A imagem da caverna é a que iluminamos aos poucos, criando um mapa em que cada sombra é 

um ponto de interrogação, talvez uma passagem que pode levar quem sabe para onde”. 

E os cheiros? 
Não há cheiros na caverna, porque ela é feita de rocha e água. E também o silêncio é quase absoluto. Os 

poucos ruídos estão relacionados com a água corrente ou com os nossos movimentos».Que cores 

existem no subsolo?"Depende. 

• A luz passa pelas cavernas de gelo, as de quartzo são 

rosa-laranja, as de sal são brancas, as de lava são 

pretas ». 

• mais sugestivo?«Aqueles de quartzo, espetaculares.  

• Há também lagos com águas que às vezes são 

vermelhas devido aos taninos, ou roxas iridescentes, 

ou azuis, devido às bactérias que produzem essas 

cores... ». 

Existem animais além das bactérias? 

"A maior parte da biodiversidade da Terra, 30-40 por cento, é encontrada no subsolo, mas é pequena: 

insetos, crustáceos, pequenos animais na água, às vezes morcegos ou olm, um anfíbio típico do Karst, 

que perdeu os olhos e pigmentação e pode viver cem anos. Sabemos muito pouco sobre essa vida: cada 

caverna é uma pequena ilha com suas formas de vida presas ali e somente ali ». 


