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29° CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA
SEE 70 ANOS -  MANTENDO A CHAMA ACESA DESDE 1937!

O 29º Congresso Nacional de 
Espeleologia acontecerá em Ouro Preto, 
entre os dias 7 e 10 de junho de 2007. O 
local escolhido para o evento foi o Parque 
Metalúrgico  Centro de Artes e 
Convenções da Universidade Federal de 
Ouro Preto.  O evento, realizado pela 
SBE, nesta edição está sob a organização 
da Sociedade Excursionista Espeleológica 
(SBE G001 - ), o mais 
antigo grupo de espeleologia da América 
Latina, que vai comemorar 70 anos de 
fundação no Congresso.

A comissão organizadora é 
composta por Fabrício Fernandes Vieira 
(presidente), Silmar Onofre de Oliveira 
(tesoureiro), Gustavo Grossi Roberto 
(secretário), Thiago Faleiro Santos 
(imprensa e divulgação), Adélcio Silva 
Ferreira (coordenação técnica).

Os site do evento é: 

www.see.ufop.br

www.sbe.com.br/29cbe.asp

O saguão principal do local onde acontecerá o 29º Congresso Brasileiro de Espeleologia

Vista frontal do teatro do Parque Metalúrgico - Centro de Artes e Convenções da UFOP

CURSO DE INTRODUÇÃO 
À ESPELEOLOGIA

O grupo Guano Espeleo IGC/ 
UFMG Grupo de Extensão e Pesquisa 
Espeleológica (SBE G075) organiza o 9º 
Curso de Introdução à Espeleologia.

As aulas serão de 28/01 a 
12/02, aos sábados, no Museu de 
Mineralogia, localizado na Praça da 
Liberdade, em Belo Horizonte.

Informações pelo telefone (31) 
3271-3415  ou  pe lo s  e -ma i l s :  

e  
.

guanoespe l eo@yahoo .com.br  
guano@igc.ufmg.br

EPELEO JÁ TEM MAIS DE 80 INSCRITOS
As inscrições para o XV EPELEO, 

que acontecerá nos dias 28 e 29 de 
janeiro, estão em ritmo acelerado. Até 
agora, mais de 80 pessoas já se 
inscreveram e algumas oficinas já estão 
com quase todas as vagas preenchidas.

Aqueles que ainda não fizeram a 
inscrição e desejam participar do evento, 
podem se inscrever através do site 

 até 
quarta-feira (25/01). Após essa data, as 
inscrições só poderão ser feitas no local, 
mediante disponibilidade de vagas.

www.sbe.com.br/15epeleo.asp
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EXPLORAÇÃO DE CALCÁRIO MARINHO 
NA BAHIA RECEBE AVAL DO IBAMA

O IBAMA concedeu à empresa 
baiana Fertimar Ltda uma licença prévia 
para implantar uma unidade de 
beneficiamento de calcário marinho no 
município de Salvador (BA) e para a 
extração do mineral ao longo do litoral 
baiano.

A unidade funcionará na Ponta 
do Sapoca, onde atualmente existem o 
cais e área de produção da extinta 
Companhia de Cimento Salvador.

Para a implantação da unidade 
industrial, o empreendedor deve 
apresentar entre outras medidas, um 
plano de gerenciamento dos resíduos 
sólidos que serão produzidos, um plano 
de dragagem (barcaça destinada a limpar 

o fundo das águas de areia, lama, 
depósitos etc) indicando como será feita 
a extração no interior das áreas propostas 
para exploração e a observação da 
ocorrência de cetáceos, como baleias e 
golfinhos, e de tartarugas na rota de 
navegação da draga que será utilizada.

A Fertimar Mineração Ltda 
pretende produzir fertilizante natural e 
componentes de ração animal para o 
mercado interno e externo. O calcário 
marinho contém concentrações elevadas 
de cálcio e diversos micronutrientes, 
podendo ser usado inclusive na 
suplementação alimentar humana.

Fonte: AmbienteBrasil 13/01/2006

ABERTAS INSCRIÇÕES 
PARA PREMIO DA ANA

Estão abertas até o dia 22 de 
março de 2006 as inscrições para a 
primeira edição do Prêmio ANA que tem 
como objetivo reconhecer e valorizar as 
iniciativas da sociedade que assegurem 
água de boa qualidade e em quantidade 
suficiente para as atuais e futuras 
gerações.

A promoção da Agência 
Nacional de Águas é voltada a 
indivíduos, empresas, poder público, 
organizações de bacias hidrográficas e 
instituições de ensino e pesquisa que se 
destaquem pela excelência de sua 
contribuição para a gestão e o uso 
sustentável de recursos hídricos no país. 

Será premiado com um troféu 
um vencedor dentre os três finalistas de 
cada uma das categorias definidas no 
regulamento. Aos demais finalistas é 
concedido um certificado atestando sua 
condição de finalista no concurso.

A solenidade de entrega dos 
prêmios ocorrerá no dia 17 de julho de 
2006, em local a ser anunciado no dia 3 
de julho e divulgado na página da ANA na 
I n t e r n e t  (

)
As categorias que serão 

premiadas e as instruções para inscrições 
estão no site da Agência Nacional de 
Águas ( ).

w w w . a n a . g o v . b r  
/premio/default.htm 

www.ana.gov.br

BIÓLOGOS ENCONTRAM 27 NOVAS 
ESPÉCIES EM CAVERNAS DA CALIFÓRNIA

Vinte e sete novas espécies de 
animais foram encontradas em cavernas 
de dois parques nacionais, na Califórnia, 
EUA.

Entre as espécies estão aranhas, 
centopéias e escorpiões. O estudo das 
criaturas foi feito durantes 3 anos, em 30 
cavernas dos parques nacionais Sequoia e 
Kings Canyon.

Os estudos foram feitos pelos 
funcionários dos parques e biólogos de 

Austin, no Texas, que se espantaram com 
o número de novas espécies.

Responsáveis pelos parques 
disseram que as novas espécies podem 
mostrar muitas informações sobre os 
problemas e mudanças ambientais, 
devido ao senso auditivo desses animais.

Os parques de Sequoia e Kings 
Canyon abrigam mais de 230 cavernas.

Fonte: AmbienteBrasil 18/01/2005
LICENÇA AMBIENTAL DE 
ATIVIDADE MINERÁRIA

A Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo e a Cetesb- 
C o m p a n h i a  d e  Te c n o l o g i a  d e  
Saneamento  Amb ien ta l -  e s t ão  
disponibilizando em seus sites 

 
integrando os procedimentos dos órgãos 
públicos responsáveis. 

Os interessados em apresentar 
sugestões ou críticas ao texto podem 
fazê-lo até o dia 15/02 pelo e-mail   

 As sugestões apresentadas 
serão avaliadas pelo grupo de trabalho 
responsável pela revisão da Resolução 
4/99. A nova resolução será apresentada 
em reunião pública, às 09:00 horas do dia 
14 de março.       Fonte: Cetesb 11/01/2006

a minuta 
da  reso lução que d isc ip l ina  o  
licenciamento ambiental das atividades 
minerárias no Estado de São Paulo

 
cprn.daia@cetesb.sp.gov.br.

,

Sequoia National Park, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos
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http://www.cetesb.sp.gov.br/noticentro/2006/01/minuta_resolucao_SME_ver_270605_final.pdf
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Antes de imprimir, 
pense na sua 
responsabilidade 
com o meio 
ambiente
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 28 e 29 de janeiro de 2006
Local: Núcleo Caverna do 
Diabo - Parque Estadual de 
Jacupiranga - Eldorado, SP

AGENDA SBE

BIBLIOTECA SBE

XV EPELEO 
Encontro Paulista 
de Espeleologia

Revista Spelunca nº100, da 
Federação Francesa de 
Espeleologia.
As principais matérias são: 

- Les Coirons (Ardèche)

- Le brochage de Jean-Nouveau 
(Vaucluse)

- Un fichier de cavités (Var)

- Canyons du Népal

SBE-Sociedade Brasileira de Espeleologia
Tel (19) 3296-5421. Contato: 

Comissão Editorial: Marcelo Rasteiro, Mariana Whitehead.

Todas as edições estão disponíveis em 

A reprodução deste é permitida, desde que citada a fonte.

sbe@sbe.com.br

www.sbe.com.br

EXPEDIENTE
SBE Notícias  é uma publicação eletrônica daNotícias 

Revista Speleologia nº 52, 
da Sociedade Espeleológica 
Italiana.
As principais matérias são:

- La grota impossibile e i lavore per 
la grande viabilitá triestina

-Riesplorando in Col Lopic

-Sotto un cielo de pietra

-Grotte in fior di conio

As edições estão disponíveis para 
consulta na Biblioteca da SBE

FOTO DO LEITOR

Rogério Magalhães

Autor: Rogério H. Magalhães SBE nº 1064 - Data: 26/02/2005- Caverna de Santana 
(Sp41), Salão Taquêupa . Projeção Horizontal: 5.040m. PETAR - Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira - Iporanga (SP). O Salão Taquêupa foi descoberto em 1975 
durante a primeira experiência brasileira de longa permanência subterrânea, que 
consistiu na permanência por 15 dias de 11 espeleólogos na Caverna de Santana.
Mande a sua foto com nome, data e local para sbe@sbe.com.br

29º Congresso 
Brasileiro de 
Espeleologia

07 a 10 de junho de 2007
Local: Parque Metalúrgico - 
Centro de Artes e Con-
venções da UFOP - Ouro 
Preto, MG

O EspeleoCoahuila, organizado 
pela Associação Coahuilense de 
Espeleologia será nos dias 19 e 20 de 
agosto de 2006, no México.

O  t e m a  d o  C i c l o  d e  
Conferências será “Exploração e 
Resgate”. A Associação não quer 
somente discutir temas de Coahuila, mas 
também projetos importantes sobre 
outras partes da República Mexicana.

Os interessados em participar 
como conferencistas podem solicitar 
informações sobre como proceder através 
d o  e - m a i l  

O primeiro ciclo aconteceu em 
2004 e discutiu as explorações de 
Coahuila. Em 2005, com a colaboração 
de diversos grupos espeleológicos dos 
EUA e do México, foram realizadas 
explorações na Serra de Ateaga.
O resultado desse Ciclo será conhecido 
no Segundo Ciclo Internacional De 
Conferências EspeleoCoahuila2006  
Exploração e Resgate.

a s o c _ c o a h u i l e n s e _  
de_espeleologia@yahoo.com.mx

ESPELEO-COAHUILA 
ACONTECE EM AGOSTO

Informações no site

(Últimas aquisições)

www.sbe.com.br/29cbe.asp

Informações no site
www.sbe.com.br/15epeleo.asp
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