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A Federação Espeleológica da 
América Latina e Caribe,FEALC,  uma das 
três entidades regionais de espeleologia 
do mundo  acaba de incorporar Paraguai 
e Colômbia como países membros 
titulares. 

Os pedidos de incorporação foram 
feitos pela Associação Espeleológica 
Colombiana, ESPELEOCOL, e pela 
Associação Espeleologia Paraguai, AEPy. 

De acordo com o Regimento Interno 
da FEALC, para um país ser aceito como 
membro pleno, precisa encaminhar um  
relatório de atividades, pagar a cuota 
anual de USD 20.00 e designar seus 
delegados (t i tular  e  suplente) .  
Cumpridos os requisitos, o pedido é 
levado para votação em reunião de 
Diretoria e ratificado em Assembléia 
Geral. 

Os caçulas da FEALC se juntam a 
Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
México, Porto Rico e Venezuela na 
categoria Membro Pleno. Peru, Honduras 
e Bolívia são Membros Aspirantes, ou 
seja, países com produção espeleológica 
insuficiente ou que deixaram de cumprir 
algum requisito da categoria plena. 

A SBE dá as boas vindas aos amigos 
vizinhos e deseja muito sucesso nessa 
nova caminhada espeleológica e 
organizacional. 

C o n t e m  c o n o s c o  n o  q u e  
precisarem.
Nivaldo Colzato - Presidente da SBE

FEALC TEM NOVOS 
MEMBROS TITULARES

SBE APÓIA 1º CONGRESSO 
NACIONAL DE TRILHAS

Através  de  um acordo de  
cooperação a SBE está dando apoio 
técnico-científico ao 1º Congresso 
Nacional  de Planejamento de Manejo de 
Trilhas.

O objetivo do evento é trazer mais 
re l evânc i a  pa ra  a  ques tão  do  
planejamento e manejo de trilhas como 
ferramentas para o desenvolvimento das 
atividades recreativas e esportivas na 
natureza dentro dos modernos 
parâmetros de sustentabilidade e 
proteção à biodiversidade.

O Congresso pretende traçar um 
amplo painel sobre o manejo de 
visitantes em unidades de conservação, 
tendo as malhas de trilhas como foco.

Apesar do tema ecoturismo 
sustentável ser amplamente divulgado a 
trilha e seu manejo de modo geral é 
deixada para um segundo plano. Nem 
sempre reconhecida como infra-estrutura 
ou equipamento que deve ter atenção 
diferenciada, não só por gestores de 
unidades de conservação, mas também 
pelos agentes turísticos que se utilizam 
destes meios para gerar e manter 
negócios.

O evento acontece de 07 a 
11/11/2006 no Rio de Janeiro e dentro 
d o s  t e m a s  a b o rd a d o s  e s t á  o  
Planejamento e Manejo de Trilhas em 
Cavernas.

 Os sócios da SBE interessados em 
participar pagarão inscrição na categoria 
estudantes (a mais econômica).

A programação completa, com 
palestras, cursos e demais atividades, 
além das regras para envio de trabalhos e 
a ficha de inscrição pode ser acessada na 
página oficial do evento:

http://www.infotrilhas.com/congresso

RETIRADO O PARECER PELA 
REJEIÇÃO DO PL 2832/2003

Atendendo ao  ped ido das  
Faculdades Integradas do Vale do Ribeira 
(Scelisul) a SBE vai participar da IV 
Jornada Científica Scelisul, que acontece 
em Registro, SP, entre os dias 15 a 18 de 
maio, das 19h30min às 18h30min. 

Para esta participação está 
programada uma palestra sobre 
espeleologia em geral e um curso sobre 
capacidade de suporte de trilhas, ambos 
ministrados pelo nosso sócio e 
conselheiro Heros Lobo (SBE 1347) do 
Grupo de Espeleologia Serra da 

Bodoquena (G112).
Além de passar conhecimentos 

básicos sobre espeleologia, nosso 
objetivo é fomentar o desenvolvimento 
de estudos espeleológicos nos diversos 
cursos da Scelisul. Isto é de extrema 
relevância, principalmente considerando 
a localização privilegiada da instituição 
em relação ao Vale do Ribeira, uma das 
principais concentrações de cavernas do 
Brasil.

http://www.scelisul.com.br/
eventos/ivjornadacientifica.asp

SBE APÓIA A IV JORNADA CIENTÍFICA SCELISUL

Na última quarta-feira,10/05, foi 
retirado o parecer do então relator da 
Comissão de Minas e Energia (CME)  Dep. 
Vadão Gomes PP/SP pela rejeição do 
Projeto Lei (PL) 2832/2003 que trata da 
proteção do patrimônio espeleológico. O 
parecer alegava que o PL deveria ser 
rejeitado porque a versa sobre a mesma 
matéria tratada no PL 5071/1990.

Além da retirada do parecer pelo 
relator, a CME designou o Dep. Gerson 
Gabrielli PFL/BA como novo relator para o 
assunto.

Os Projetos de Lei
O PL 5071/1990 proposto pelo Dep. 

Fabio Feldmann PSDB/SP em 1990 dispõe 
sobre a proteção das cavidades naturais 
subte r râneas ,  enquanto  que  o  
PL2832/2003 apresentando pelo Dep. 
Hamilton Casara em 2003 dispõe sobre o 
patrimônio espeleológico com a 
justificativa de ser mais abrangente que o 
primeiro.Como o PL de 1990 já passou 
pela Câmara dos Deputados e já está 
pronto para apreciação do Plenário, 
acredita-se que entre em vigor (se 
aprovado) primeiro, contudo, sem 
impedir a tramitação normal do PL 
apresentado em 2003.

Para conhecer mais sobre a 
legislação espeleológica e acompanhar 
sua tramitação destes projetos lei acesse:

http://www.sbe.com.br
informacoes_legislacao.asp

I Congresso Nacional de
Planejamento e Manejo de Trilhas

Rio de Janeiro, 07 - 11/11/2006

http://www.infotrilhas.com/congresso
http://www.infotrilhas.com/congresso/
http://www.sbe.com.br/informacoes_legislacao.asp
http://www.infotrilhas.com/congresso/
http://www.scelisul.com.br/eventos/ivjornadacientifica.asp


SBE Notícias Notícias 2

 

O Grupo Espeleológico de Marabá 
(SBE G099) e a Fundação Casa da Cultura 
d e  M a r a b á  e s t á  h á  1 6  a n o s  
documentando cavidades no Sul e 
Sudeste Paraense, Tocantins e Maranhão. 

A maior parte das cavidades 
pesquisadas se densenvolvem em 
arenito, quartizito e canga.

No Cadastro Nacional de Cavernas 
do Brasil (CNC) haviam apenas 64 
cavidades registradas em todo o Pará, 
mas com a contribuição do GEM/FCCM 
no cadastro de novas cavidades o Estado 
poderá passar a vigorar entre os primeiros 
em numero de cavidades catalogadas.

Além do registro no CNC o 
GEM/FCCM também estão enviando o 
mapa de cada caverna para a mapoteca da 
SBE.

Parabéns ao grupo pelo empenho e 
registro dos trabalhos!

GRUPO DO PARÁ 
REGISTRA CAVIDADES

 ESPELEÓLOGA FERIDA  
EM CAVERNA

Uma mulher de 29 anos, sofreu 
ferimentos graves ao cair de uma altura de 
25m na caverna de Tibia Fresca, 
localizada no município de Soba da 
Comunidade Autonôma de Cantabria, 
Espanha. A queda aconteceu quando ela 
e mais quatro companheiros de 
espeleologia trabalhavam na caverna.

Esse é o terceiro resgate em apenas 
quatro dias  nas cavernas dessa região. 
Segundo o diretor geral de Proteção Civil, 
Martín Vega, é a primeira vez que 
acontecem em Cantabria três resgates 
em um período  de  tempo  tão curto.
Fonte: Europa Press 07/05/2006

DESCOBERTO CEMITÉRIO 

Um resistente fungo branco se 
espalhou pela galeria da caverna de 
Lascaux, na Dordonha, França, cuja as 
paredes abrigam uma fabulosa arte pré-
histórica. 

Lascaux é descrita como a Capela 
Sistina da pré-história. Acredita-se que o 
fungo tenha  vindo de um novo sistema 
de ar-condicionado 
que deveria preservar 
as preciosas pinturas 
de 17 mil anos do 
calor e da umidade 
e x a l a d o s  p e l o s  
visitantes.

Lascaux está 
f e c h a d a  p a r a  o  
público em geral. 
Visita-se uma réplica 
nas imediações, mas ainda assim, é muito 
procurada por arqueólogos e outros 
estudiosos, e admite  visitas especiais 
programadas.

A importância histórica de Lascaux 
é muito grande, pois  ela é considerada 
um ícone do desenvolvimento da 
consciência da arte.

Alguns especialistas que viram os 
danos disseram que as autoridades 
francesas têm deliberadamente  reduzido 
a dimensão do estrago por temerem 
críticas que seriam feitas ao governo por 

PINTURAS MILENARES DE LASCAUX 
ESTÃO AMEAÇADAS

Pinturas das paredes de Lascaux, França

Hi tó a a s ri  d Arte

não cuidar direito de um Patrimônio 
Cultural da Humanidade da Unesco.  

O  fungo cobriu inteiramente o 
chão do sistema de cavernas. No entato, 
autoridades francesas dizem que a 
situação está sob controle.

“O fungo apareceu de repente. Todo 
o chão ficou coberto como se tivesse 

nevado. Mas somente 
o piso foi afetado, não 
há nada nas paredes. 
Acreditamos que não 
há r isco para  as  
pinturas”, disse o 
diretor do Centro 
Nac iona l  de  Pré-
História na França, 
Jean-Michel Geneste.

Segundo a revista 
americana “Time”, algumas autoridades 
admitem que o fungo se espalhou por 
parte das pinturas. O  fungo Fusarium 
Solani não é simples de remover e tirá-los 
da pintura pode também afetá-los. 
Alguns especialistas disseram que os 
prejuízos podem ser catastróficos se a 
infestação continuar a se espalhar.

Para obter mais informações 
sobreLascaux  ascesse:

 

Fonte: Jornal O Globo 10/05/2006

www.culture.gouv.fr/culture/
arcnat/lascaux/es   

-Não freqüente a entidade, mas 
quando for lá, procure algo para reclamar;

-Se comparecer a qualquer 
atividade, encontre falhas no trabalho de 
quem está lutando por sua categoria; 

-Se a Diretoria pedir sua opinião 
sobre um assunto importante, responda 
que não tem nada a dizer e depois espalhe 
como deveriam ser as coisas; 

- N ã o  f a ç a  n a d a  a l é m  d o  
absolutamente necessário, porém, 
quando os  d i retores  est iverem 
trabalhando com boa vontade e com 
interesse, para que tudo corra bem, 
afirme que sua entidade está dominada 
por "grupinho"; 

-Não leia o jornal ou boletim da 
e n t i d a d e  e  m u i t o  m e n o s ,  o s  
comunicados; afirme que ambos não 
publicam nada de interessante e, melhor 
a inda diga que não os recebe 
regularmente; 

COMO MATAR SUA ENTIDADE
-Se for convidado para qualquer 

cargo, recuse, alegando falta de tempo, e 
depois critique, com afirmações do tipo: 
"esta turma quer, é sempre ficar nos 
cargos"; 

-Sugira, insista e exija as realizações 
de cursos e palestras. Quando a entidade 
realizá-los, não se inscreva nem 
compareça; 

-Se receber um questionário da 
entidade, solicitando sugestões, não 
preencha, e se a Diretoria não adivinhar 
suas idéias e pontos de vista critique e 
espalhe a todos que é ignorado; 

-Após toda essa colaboração 
espontânea, quando cessarem as 
publicações, as reuniões, o lazer e todas 
as demais atividades, enfim, quando sua 
entidade morrer, estufe o peito e afirme: 
“Eu não disse"?

Autor: Desconhecido

Segundo comunicado do Instituto 
Nacional de Antropología e História do 
México,  arqueólogos mexicanos 
investigam a existência de cemitérios 
subaquáticos na peninsúla de Yucatán. 
Foram encontradas câmaras mortuárias 
em alguns poços naturais. 

Esses resultados fazem parte de um 
projeto que consiste em realizar um atlas 
arqueológico subaquático para o registro, 
estudo e proteção de poços e rios 
s u b t e r r â n e o s  c o m  e v i d ê n c i a s  
arqueológicas e paleontológicas na 
península de Yucatán.
Fonte: http://www.frontnet.com/juarez

http://www.frontenet.com/juarez/ppal.cfm?num=109395
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/es/
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FOTO DO LEITOR

(Últimas aquisições)

Visite Campinas e conheça a 

Biblioteca Guy-Christian 

Collet   -   Sede da SBE.

Apoio:

VENHA PARA O 

MUNDO DAS 

CAVERNAS

F i l i e - s e à S B E

Clique aqui para 
saber como se 
tornar sócio da  

SBE.

Tel: (19) 3296.5421

Sociedade Brasileira de Espeleologia

Filiada à:

Autor: Delci Ishida SBE Nº 0842 
Data: 07/1998 - Cueva Azul  -  
Ilha da Juventude - Cuba. 
Profundidade: 42 a 65m. 

Nessa região é comum a 
prática de mergulho. Os 
merguladores descem por uma 
fenda que começa a 40m, sua 
profundidade máxima é de 65m.

Existe uma imensidão de 
peixes como, tarpão, xaréu, 
flauta,  moréia, arraia, polvo, 
lagosta, pepino do mar, entre 
outros, que dentro da água, 
fazem as vezes das borboletas 
no jardim de corais coloridos.

A Ilha da Juventude faz parte 
dos vários pontos de mergulho 
de Cuba. Segundo Delci, suas 
águas calmas acariciam o corpo 
e a mente divaga para a 
contemplação do silêncio.

Mande  sua  foto com nome, 
data e local para  
sbe@sbe.com.br

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

Comissão Editorial: Marcelo Rasteiro  e Ana Paula Faez.
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 Antes de imprimir, 

pense na sua 
responsabilidade 
com o meio 
ambiente

AGENDA SBE
11/06 Palestra: Educação 
Ambiental ,  Conf l i tos  
Sociais e Unidades de 
Conservação do Alto 
Ribeira

15 a 18/06/2006 Atividade 
de Campo: PROCAD 2006, 
1ª Expedição 

29º Congresso Brasileiro 
de Espeleologia

07 a 10 de junho de 2007
Parque Metalúrgico
Centro de Artes e 

Convenções  da  UFOP
Ouro Preto, MG

www.sbe.com.br/noticias.asp

www.sbe.com.br/campo.asp

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

Revista NSS News Nº01 Vol. 
6 4 ,  d a  N a t i o n a l  
Speleological Society.
(Janeiro/2006).

Boletín del Museo de la 
Espeleología Nº 15, da 
Diputación de Granada. 
(2005)

Revista Mitteilungen Nº 52, 
da Verband Deutscher 
Höhlen- Karstforscher. 
 (Janeiro/2006)

As edições impressas estão disponíveis para consulta na Biblioteca da SBE. 
Os arquivos eletrônicos podem ser solicitados via e-mail.

BIBLIOTECA SBE

Jornal O Penta nº 45, da 
Fundação Casa de Cultura 
de Marabá - PA.
(Janeiro/Março 2006)

R e v i s t a  S c i e n t i f i c  
American Brasil Nº 48, da 
Duetto.
(Maio/2006)

Revista Rede Pela Mata 
Nº01, ano 01, da Rede de 
Ongs da Mata Atlântica.
(Março/2006)

http://www.sbe.com.br/campo.asp
http://www.campinas.sp.gov.br
http://www.sbe.com.br/sociedade_filiacao.asp
http://www.uis-speleo.org
http://www.fealc.org
mailto:sbe@sbe.com.br
http://www.sbe.com.br/sbenoticias.asp
mailto:sbe@sbe.com.br
http://www.sbe.com.br/noticias.asp
http://www.sbe.com.br/29cbe.asp

