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SUB-COMISSÕES DO PROCAD JÁ TÊM COORDENADORES E DEFINEM PRINCIPAIS OBJETIVOS
Durante o XV EPELEO foram
definidas as diretrizes e o planejamento
para a 3ª fase do Projeto Caverna do
Diabo (PROCAD).
As pessoas reunidas no evento
sugeriram que o projeto dure, no mínimo,
cinco anos e que seja apresentado para o
Conselho Técnico Científico (COTEC) do
Instituto Florestal.
O PROCAD terá uma comissão
coordenadora, que será composta por
representantes das sub-comissões.
A Coordenação Geral ficou a cargo
de Luiz Afonso Vaz de Figueiredo, do
Gesmar.
Fábio Geribello, da UPE, coordena a
sub-comissão de Mapeamento e
Topografia. O principal objetivo do grupo
é fazer a revisão do mapa da Caverna do
Diabo.

A sub-comissão de Prospecção será
coordenada por Rogério Dell'Antonio, do
EGRIC, e Ricardo Cortez, da ECA. Entre os
objetivos da equipe estão a prospecção
geral da Serra do André Lopez e fazer
t re i n a m e n t o s e m e x p l o r a ç ã o e
organização de equipes e expedições
espeleológicas.
Educação Ambiental, Gestão e
Espeleoturismo fica sob a coordenação de
Figueiredo, do GESMAR/ FSA e tem como
objetivo fazer um intercâmbio entre a
população local, monitores e
funcionários do parque para elaboração
de um programa de formação continuada
na área ambiental. Além disso,
identificará roteiros e atrativos
ecoturísticos alternativos.
Rubens Hardt, do EGRIC/ UNESP,
ficará a cargo da sub-comissão de Difusão

e Produção Científica na região do PEJ. A
sub-comissão identificará os pesquisadores que atuaram na região e trabalhará para atrair novos pesquisadores
para o parque.
As expedições serão programadas
de acordo com as necessidades de cada
sub-comissão.
Para dar início às discussões, a SBE
criou um e-mail de grupo para o PROCAD. Quem tiver interesse em participar
das atividades do Projeto e quiser se
inscrever no e-mail de grupo, deve
mandar uma mensagem para
procad@sbe.com.br informando seu
número de sócio SBE ou, no caso de não
sócios, seus dados pessoais (nome,
endereço, telefone e resumo das aptidões
espeleológicas).

PALESTRA GRATUITA
A SBE convida os interessados
para o 9º SBE de Portas Abertas, desta
vez com a palestra Educação
Ambiental, Conflitos Sociais e
Unidades de Conservação do Alto
Ribeira.
O palestrante é Luiz Afonso Vaz
de Figueiredo (SBE-161), doutorando
em geografia física e coordenador da
sessão de Educação Ambiental e
História da SBE.
A palestra será no dia 19 de
março, às 10h, na sede da SBE, no
Parque Portugal, em Campinas. A
entrada é franca.
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IBAMA CRIA CANAL DE DENÚNCIAS
Ciente da importância de disciplinar
os serviços de recebimento, cadastro,
controle, encaminhamento,
acompanhamento e respostas das
demandas da sociedade submetidas à
Coordenação de Ouvidoria da Auditoria
do IBAMA (COUVI), o Instituto criou a
Linha Verde.
Através desse meio, o IBAMA visa
atender melhor as diretrizes traçadas pela
Ouvidoria Geral da União/ Controladoria
Geral da União e para adotar as medidas
que visem corrigir e prevenir as falhas e
omissões na prestação do serviço público
e propor apuração de irregularidades.
A COUVI faz o registro e controle
de todas as denúncias, reclamações,

sugestões e os elogios feitos pelos
cidadãos via Internet, pessoalmente ou
pelo telefone 0800-618080.
A Linha Verde atende das 8h às
18h, de segunda à sexta-feira.
Para cada denúncia, será feita uma
corrência. O número será gerado pelo
Sistema Linha Verde de Ouvidoria e
através dele, o denunciante poderá
acompanhar a tramitação e resultado do
processo.
As informações são sigilosas e o
denunciante não será identificado.
O s i t e d a L i n h a Ve r d e é
www.ibama.gov.br/linhaverde/home.htm.
Fonte: IBAMA 24/01/2006

ISRAELENSE CRIA
APARELHO PARA TIRAR
OXIGÊNIO DA ÁGUA
Alon Bodner, inventor israelense,
desenvolveu um sistema para respiração
que retira o oxigênio diretamente da água
do mar.
O aparelho é chamado “LikeAFish”
e possui um sistema de brânquias
artificiais, movido a bateria, que extrai
pequenas quantidades de ar dissolvido na
água.
O aparelho utiliza uma centrífuga de
alta velocidade para reduzir a pressão da
água do mar em uma pequena câmara
fechada o que permite que o ar dissolvido
volte ao estado gasoso de maneira
parecida à que o dióxido de carbono.
Fonte: BBC Brasil 03/02/2006

ESPELEÓLOGOS DESAPARECEM APÓS AVALANCHE
Alexander Klimchouk, vicepresidente da UIS, nos informa sobre uma
tragédia em Georgia (às margens do Mar
Negro), em que espeleólogos ficaram
desaparecidos e um foi encontrado
morto.
Até o último dia 10, as buscas ainda
não haviam começado devido ao mau
tempo da região.
As fortes tempostades de neve
tornam as buscas inviáveis e
extremamente perigosas.
Mensagem Original:
Queridos amigos espeleólogos,
Com grande dor e tristeza, tenho
que informar à comunidade espeleológica
internacional sobre um trágico acidente
com espeleólogos ucranianos em
Abkhazia. Há muita informação confusa
e equivocada nos jornais de todo o
mundo, mas os espeleólogos é
necessário dá-las corretamente.
Desde meados de janeiro, o Clube
Espeleológico de Kharkov realizava uma
expedição ao Maciço Bzybsky, que está
junto ao Massivo Arabika, para continuar
uma exploração de muitos anos da
Caverna Bozhko.
Além dos membros do Clube,
espelólogos de Kiev, Sevastopol e Nova
Kakhovka (Ucrânia) e Samara (Rússia)
participavam da expedição, todos
membros da Ukr.S.S. A exploração da
caverna se realizou facilmente e terminou
com êxito.
Nos últimos dias, o grupo de 9
membros da expedição estava descendo a
pé das montanhas. O tempo estava

muito ruim, com nevascas cada vez mais
fortes. O grupo chegou a uma zona
arborizada e permaneceu alí durante uma
noite, a uma altitude de uns 700m.
Logo pela manhã (5h), uma forte
avalanche alcançou o acampamento
temporário. Cinco pessoas sobreviveram
ao acidente (com ferimentos em vários
graus) mas quatro espeleólogos desapareceram. Como resultado de uma pequena busca realizada pelo grupo de
membros sobreviventes depois do
acidente, um espeleólogo foi encontrado
morto. Não foi possível transportá-lo
pela montanha, por isso, deixaram o
corpo em um local demarcado.
As outras três vítimas não foram
encontradas.
Considerando que o grupo estava
em más condições físicas, com um
péssimo tempo e quase zero chances de
encontrar vivas as pessoas perdidas, o
resto do grupo desceu a montanha e
chegou a um povoado ontem pela manhã
(dia 05/02/2006).
A neve contínua acabou com
qualquer possibilidade de se realizar uma
operação imediata de resgate. A
Associação Espeleológica Ucraniana e a
Unidade de Resgate Sochi (Rússia) estão
orga-nizando um trabalho de busca, mas
a operação terá início quando as
condições climáticas permitirem,
presumidamente em uma semana, mais
ou menos.
Fortes nevascas durante os últimos
dias impediram a tomada de ações
imediatas, e de qualquer maneira, quase

não há esperanças de sobreviventes.
Os espeleólogos perdidos são:
Danylo Nasedkin (Kiev), Maxim
Gerasimenko (Sevastolol'), Dmitry
Chernenko (Hova Kakhovka) e Igor
Bedni-kov(Samara).
O choque e as perdas são enormes
para os familiares, amigos, para a Ukr.S.A
e para toda a comunidade espeleológica.
Alexander Klimchouk
Vice-Presidente da UIS
Klim@espeleogenesis.info
Traduzido por: Mariana Whitehead

Abkhazia

Aproximadamente 74% do território de
Abkhazia é montanhoso e a distância
relativamente curta entre o mar e as
montanhas formam uma bela paisagem.
Durante o período de Stalin, Abkhazia foi
incorporada à Georgia. Em 30/09/1993, após
aproximadamente 2 anos de guerra, Abkhazia
se libertou da Georgia.
Para saber mais, visite www.abkhazia.org.
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FOTO DO LEITOR

AGENDA SBE
9º SBE de Portas
Abertas
Palestra: Educação
Ambiental, Conflitos Sociais
e Unidades de Conservação
do Alto Ribeira
19 de março de 2006
Às 10h
Sede da SBE - Parque
Taquaral, Campinas (SP)
www.sbe.com.br/aberta.asp

29º Congresso
Brasileiro de
Espeleologia
Delci Ishida

Autor: Delci Ishida SBE 0842 - Data: Agosto/2001 - Título: Gruta Animal Ressurgência Gruta dos Brejões (BA01) -Irece/ Morro do Chapéu, BA - Projeção
Horizontal: 6.410m - A Lapa dos Brejões fica na região norte da Chapada da
Diamantina, na Bahia.
Mande sua foto com nome, data e local para sbe@sbe.com.br

CADASTRO TÉCNICO
O Cadastro Técnico da SBE já está
em vigor e os sócios que ainda não se
inscreveram, podem fazê-lo.
O quadro de pesquisadores e
prestadores de serviços tem o intuito de
disponibilizar profissionais qualificados
para trabalhos na área de espeleologia.
Para fazer o cadastro, basta acessar
a área restrita do site da SBE.

VENHA PARA O
MUNDO DAS
CAVERNAS

Filie-se à SBE
Sociedade Brasileira de Espeleologia
Clique aqui para
saber como se
tornar sócio da
SBE.
Tel: (19) 3296-5421

07 a 10 de junho de 2007
Local: Parque Metalúrgico Centro de Artes e Convenções da UFOP - Ouro
Preto, MG
www.sbe.com.br/29cbe.asp

BIBLIOTECA SBE
(Últimas aquisições)
Revista Karstologia Nº4546, da Federação Francesa
de Espeleologia e
Associação Francesa de
Carstologia
- Etude des paléokarsts des
envirde Saint-Remèze

Revista Espeleo nº17, do
Grupo Espeleológico de
Víllacarríllo (Espanha).
As principais matérias são:
- Viaje a la Gruta de las Maravillas
y Rio Tinto
- Desobstrucción sin Detonación

-Les karsts latéritiques de
Nouvelle-Calédonie
Boletim Eletrônico Nº 4 da
Sociedade Argentina de
Espeleologia

- Campamento Provincial en
Serón (Almeria)
- Exploraciones 2005

As edições impressas estão disponíveis para consulta na
Biblioteca da SBE e os arquivos eletrônicos podem ser
solicitados através de sbe@sbe.com.br

Antes de imprimir,
pense na sua
responsabilidade
com o meio
ambiente
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SBE Notícias é uma publicação eletrônica da
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