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PROJETO CAVERNA DO DIABO
REALIZA 1ª EXPEDIÇÃO DO ANO

5º CONGRESSO DA
FEALC

No período de 15 a 18/06/2006
No dia seguinte, 12 espeleólogos
ocorreu a retomada do PROCAD, Projeto
sairam a campo, localizando na região do
Caverna do Diabo, realizado pela SBE sob
Pico do Angico diversos afloramentos de
organização do GESMAR.
metacalcários com intercalações de sílica.
Houve participação de 25
Posteriormente seguiram para a região do
espeleólogos e colaboradores, com
Ribeirão dos Travertinos, cascatas em
representantes dos Estados de São Paulo,
tufo calcário, nas proximidades do
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, de
núcleo. As atividades foram encerradas,
diversos grupos: GESMAR (6), EGRIC (5),
principalmente, pelo grau de dificuldade
EGM (3), EGMS (2),
em caminhar
PROCAD 2006
GESB (2), UPE (1),
pela mata com
Trupe Vertical (1),
lianas, taquaras,
Babilônicos Espeleo
bambus e ao
Clube (3) e
horário. Embora
UNICAMP (2).
tenham enconNa reunião do
trado apenas
dia 15 formaram-se
algumas fendas,
as esquipes de
as regiões
trabalho tendo
visitadas
c
o
m
o
p o s s u e m
coordenadores: características
Gruta do Evaristo
Geral: Luiz Afonso
b a s t a n t e
V. de Figueiredo (GESMAR), e da subdidáticas e podem ser aproveitadas para o
comissão de Prospecção e setor a)
espeleoturismo.
Tapagem: Rogério Dell´Antonio (EGRIC);
As coordenadas de algumas trilhas
b) Chalé/Araçá: Fernando Parolim; c)
e cavidades não foram registradas devido
Arivá: Emerson Gomes Pedro e
à dificuldade de captação de sinal pelo
Fiqueiredo.
GPS e os resultados demonstraram o
Dentre as principais metas do
potencial existente na área.
PROCAD destacam-se a prospecção
Como curiosidade, registramos a
externa, localização das cavidades e
presença do espeleólogo mirim Milton de
trilhas com GPS, verificação das
Campos Figueiredo de apenas 8 anos, que
drenagens, identificação de regiões com
sempre se voluntariou para a exploração
potencial ecoturístico e levantamento
dos condutos mais apertados (sempre
fotográfico, entre outras com objetivo de
acompanhado por seu pai).
subsidiar o manejo do Parque Estadual
O evento alcançou seus objetivos,
de Jacupiranga (PEJ), núcleo Caverna do
resgatando o espírito do projeto e o
Diabo.
prazer constante de aprender e ensinar.
No dia 16 as equipes da Tapagem e
Para a próxima expedição, com data
Chalé/Araçá não obtiveram nenhum
a ser definida, os trabalhos serão
dado novo, devido aos obstáculos dos
concentrados na região do Rolado/Frias.
paredões, grandes blocos e a mata densa,
Os sócio interessados em participar
mas a equipe do Arivá localizou cinco
devem enviar uma mensagem para:
cavernas pequenas, sendo uma já
procad@sbe.com.br
identificada, duas com pequenas fendas
nas imediações, duas grutas no
A SBE agradeçe o apoio logístico da
sumidouro do Ribeirão do Arivá e a Gruta
direção do IF/PEJ (Mário Nunes de Souza)
do Evaristo, próxima à trilha do Arivá,
e do restaurante Kaverna (Tide) e a todos
com cerca de 40 m e significativos
que participaram ou contribuiram com o
espeleotemas.
PROCAD.

A Federação Espeleológica de Porto
Rico, FEPUR, e da América Latina e
Caribe, FEALC, convocam toda a
comunidade espeleológica e pessoas
interessadas em cavernas e carste a
participar do 1º Congresso da FEPUR e 5º
da FEALC, que ocorrem no mesmo
período.
O evento será realizado entre os
dias 29/07 a 04/08/2007 em Aguadilla,
Porto Rico. O principal objetivo é
promover um espaço de interação para
discutir os temas relevantes sobre
espeleologia no contexto
latinoamericano, caribenho e
portorriquenho.
O comitê organizador conta com
cientista de diversas áreas que avaliarão a
qualidade dos resumos enviados. Há
preferência por estudos feitos na América
Latina e Caribe. Trabalhos que abordem
outras regiões, serão considerados
baseados no tema, espaço e tempo
disponível.
Data limite para a entrega:
Os resumos devem ser entregues
até 30 de novembro de 2006. Os mesmos
deverão submeter-se ao coordenador do
programa científico, Sr. Abel Vale e ao
secretário do programa científico, Dr.
Ricardo J. Morales de Jesús . A aceitação
dos resumos será dada em 1º de janeiro
de 2007. Uma vez aceitos, devem ser
enviados, ao mais tardar, no dia 30 de
março de 2007 para poder serem
incluídos na publicação dos trabalhos do
Congresso.
Formato dos resumos:
Os resumos não deverão exceder
300 palavras, em formato word, letra arial
12. O formato uniforme que os trabalhos
deverão seguir é: Título; Nome do autor
ou autores; Instituição de procedência;
Tema e Resumo.
Para mais informações envie um email para o coordenador científico Sr. Vale
enlacepr@caribe.net, ou para o
secretário científico do programa Dr.
Morales de Jesús cifi-tec@uprrp.edu
SBE
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DESCOBERTA ESTATUETA
PRÉ-HISTÓRICA
EM HONDURAS

a equipe de socorro que o espéleoFaleceu um jovem espéleomergulhador estava morto, pois ficou
mergulhador a 44m de profundidade em
enroscado em uma pedra dentro do salão,
uma caverna subaquática em Lucca,
depois de ter perdido a máscara. Não se
Itália, no dia 4 de junho. O jovem
sabe a causa desta tragédia.
Massimiliano Valsecchi, 24 anos, junto
Casatii e seu instrutor Jean Jacques
com mais três amigos mergulhou na
Bolanz, tinham
ressurgência da Massimo Paolini
como objetivo
caverna Pollaccia,
continuar a
município de
exploração da
Isola Santa,
caverna Pollaccia, a
província de
qual o grupo
Lucca.
frequenta desde
Ele estava
1988.
encarregado de
A missão de
levar cilindros em
r e s g a t e d e
determinados
Massimiliano,
pontos da
realizada pelo Corpo
Caverna subaquática Pollaccia, na Itália
caverna para a
Italiano de Resgate Alpino e
d e s c o m p re s s ã o d o s p o n t a s d e
Espeleológico, levou mais de 24 horas.
exploração, também conhecido como
Quando a equipe de socorro chegou na
suporfer.
caverna o espéleo-mergulhador já havia
O coordenador dos trabalhos de
morrido.
exploração Luigi Casatii, foi quem alertou

Foi descoberto numa caverna de
Olancho, Honduras, uma estatueta
Olmeca, cultura pré-hispânica que data
de 200 anos antes de Cristo.
Para proteger o local e evitar que
curiosos e saqueadores do Patrimônio
Cultural destruam possíveis vestígios
dessa cultura, o Instituto Hondurenho
de Antropologia (IHA) colocou uma
porta de metal na caverna.

Fonte: Dra. Soraya Ayub (SBE Nº 0528)

ASSENTAMENTO NA REGIÃO DO
VALE DO RIBEIRA PREOCUPA GOVERNO DE SP
O secretário de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, José Goldemberg,
manifestou nesta última sexta-feira,
16/06, preocupação com o projeto do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) de assentar 100
famílias na Fazenda Vitória, município de
Apiaí, no Vale do Ribeira, em razão dos
"graves impactos" que causará aos
recursos naturais da região.
A área, de 7,7 mil hectares, já foi
adquirida pelo órgão federal. De acordo
com laudo do Departamento Estadual de
Proteção de Recursos Naturais (DEPRN),
existe Mata Atlântica em cerca de 80% do
imóvel, protegendo áreas montanhosas,
repletas de nascentes e cursos d´água na
encosta da Serra de Paranapiacaba.
Segundo o secretário, os impactos
serão agravados se os desmatamentos
incidirem sobre as margens de inúmeras
nascentes e cursos d´água encontrados
no local, onde a cobertura florestal
funciona como uma barreira que impede
os sedimentos de atingirem o sistema
aquático.
O laudo do DEPRN também indica
que grande parte do imóvel apresenta

solos com capacidade de uso totalmente
incompatível com a agricultura. Além
disso, o imóvel objeto do projeto do Incra
situa-se em área vizinha ao Parque
Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar),
que abriga um dos principais conjuntos
de grutas e cavernas do País.
Em razão dessa proximidade,
segundo o secretário, o Instituto
Florestal, que administra o parque,
p re c i s a m a n i f e s t a r- s e s o b re a s
implicações ambientais do projeto para a
unidade de conservação.
Cabe salientar que essa
manifestação ainda não ocorreu e que o IF
só foi consultado sobre o assentamento
quando a decisão de implantá-lo já havia
sido tomada."
O Incra informou que o
assentamento será um Projeto de
Desenvolvimento Sustentável (PDS), sem
divisão de lotes e supressão de mata. As
atividades previstas são compatíveis com
a preservação ambiental. O órgão deve
iniciar o projeto no dia 28 de julho. Os
400 sem-terra estão acampados na
estrada que corta a fazenda.
Fonte: Estadão 16/06/2006

La Tribuna

MORRE JOVEM ESPÉLEO-MERGULHADOR EM
CAVERNA SUBAQUÁTICA NA ITÁLIA

.

Estatueta Olmeca

A estatueta de 29 cm de altura e 17
cm de largura é a representação de um
homem e segundo IHA, seu valor está em
ser a primeira evidência da cultura
Olmeca encontrada em Honduras. Outro
ponto importante a ser considerado
nessa grande descoberta, é o fato da
estatueta ter sido encontrada longe de
Copán, local que concentra a maior
riqueza arqueológica Maia de Honduras.
As investigações terão
continuidade com a participação de
arqueólogos e um espeleólogo, além
disso, o IHA está consultando via e-mail
outros arqueólogos dedicados a cultura
Olmeca do Instituto Nacional de
Antropologia e História do México.
Fonte: TabascoHoy.com 17/06/2006

CIRCUITO TURÍSTICO
DAS GRUTAS DE MG
A Associação do Circuito Turístico
das Grutas e sua atual Diretoria convida
todos os interessados para participar da
Assembléia Geral, onde ocorrerá a Eleição
e Posse da nova Diretoria para o biênio
2006/2008. A Assembléia se realizará no
dia 30/06/2006 às 09:00h em
Matozinhos (MG).
É necessário confirmar presença
com Adriana (31) 9174- 6424 ou Rejane
(31) 3712- 5505
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Autor: Linda Gentry
El-Dash - SBE Nº 0845
Data: 05/02/2006Caverna artificialPr a ç a d a M a t r i z ,
Centro de Taguatinga TO.
Taguatinga tem 3
cavernas registradas
pelo Grupo Espeleológico de Geologia
da UNB e o menor rio
do mundo, o Rio Azuis
com apenas 147m.
Na caverna
artificial, tanto as
estalagmites quanto
estalactites, estão em
crescimento devido às
infiltrações de água e
dissolução
do
concreto.

Linda Gentry El-Dash

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
Filiada à:

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

Apoio:

www.sbe.com.br/campo.asp

19/08/2006 Palestra: A
Importância Econômica,
Ecológica e Biotecnológica
dos Fungos.
www.sbe.com.br/noticias.asp

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/29cbe.asp

NORMAS TÉCNICAS PARA
TURISMO DE AVENTURA

EVENTOS
INTERNACIONAIS

Em continuidade ao processo de
desenvolvimento de normas, o Comitê
Brasileiro de Turismo está convidando a
todos que tenham interesse a participar
das Comissões de Estudos (CE), que
estão elaborando as normas técnicas do
turismo de aventura.
Cinco normas técnicas estão
concluídas e aprovadas como Normas
Brasileiras e outras duas estão em fase de
publicação pela ABNT (foram aprovadas
após reuniões de análise dos votos).
Qualquer pessoa pode participar
das reuniões, bastando confirmar
presença pelo e-mail:

18º Symposium International
Biospeleologie
10 a 17 de julho de 2006
Cluj, Romênia
http://www.speleological-institute-cluj

aventura@hospitalidade.org.br

Jeux Mondiaux Séville 2006
15 a 17 de setembro de 2006
Sévilla, Espanha
Contato: presidencia@fedespeleo.com

Para mais informações acesse o site

Visite Campinas e conheça a
Biblioteca Guy-Christian
Collet - Sede da SBE.

22 a 30/07/2006: 3ª
Expedição SBE-TO, Região
de Dianópolis, TO.
04 a 10/09/2006: 3ª
Expedição Espeleológica do
Amapá

www.abntonline.com.br
Antes de imprimir,
pense na sua
responsabilidade
com o meio
ambiente

Iº Encuentro Uruguayo de Espeleología
5 de agosto de 2006
Montevideo, Uruguai
www.geocities.com/ceumi_uruguay
2006 US National Speleological
Society Convention
7 a 11 de agosto de 2006
Bellinghm - Washington (USA)
http://www.nss2006.org
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