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EXPEDIÇÃO ESPELEO-ARQUEOLÓGICA ENVOLVE
ALUNOS DA ESCOLA FAMÍLIA DO MARACÁ

À noite, palestras e apresentações de
Filmes no galpão da Escola Familia

No período de 03 a 10 de setembro
de 2006 foi realizada a 3ª Expedição
Espeleo-Arqueológica do Amapá, na Vila
do Maracá, município de Mazagão, sob a
coordenação do Dr. Jadson Porto
(UNIFAP/SBE). Participaram deste
evento: Nivaldo Colzato (Presidente da
Sociedade Brasileira de EspeleologiaSBE), José Antônio Scaleante (PUC
Campinas/SBE), Washington Simões
(SBE); os docentes da Universidade
Federal do Amapá (UNIFAP) Maria Lúcia
Texeira Borges, Edinaldo Nunes Filho,
Antônio Sérgio Filocreão e Valter Avelar;
Discentes do curso de mestrado em
Desenvolvimento Regional da UNIFAP
Lailson Lemos, Cirilo Simões Filho e
Manoel Torrinha; Discente de iniciação
científica Magdiel Eliton Ayres do Couto;
e os docentes da Escola Família do
Maracá, Luís Rodolfo Paixão Melo, Paulo
Carvalho de Moura e Alciléa Maria Araújo
Ferreira, Diretora da Escola.
Esta atividade integrou a
programação do projeto “SBE do
Oiapoque ao Chuí”, como também das
ações do Projeto Percepções do Amapá:

Documentarista Getúlio Barreto
(camisa marrom) orienta alunos.

O principal resultado desta
expedição foi o envolvimento de 40
alunos de 1º e 2º anos do ensino médio
(idades entre 18 e 30 anos) nas atividades
elaboradas, pois tiveram treinamentos
sobre proteção do patrimônio espeleoarqueológico, com visitas aos locais de
ocorrência desses ambientes.
A Vila do Maracá foi instituída em

1992 no município de Mazagão (AP) e
localiza-se no Assentamento Extrativista
Maracá II. Possui cerca de 800 habitantes
de baixa renda, cuja atividade econômica
básica é o extrativismo (castanha do
Brasil, andiroba, madeira). A Escola
Família de Maracá possui cerca de 200
alunos de ensino básico e fundamental
que precisam ser estimulados a
continuarem os seus estudos, sem perder
o vínculo com o lugar onde moram, como
também criar alternativas de renda para
suas famílias.
Nivaldo Colzato

Nivaldo Colzato

Muito há para se discutir sobre o
potencial turístico, espeleológico e
arqueológico do Estado do Amapá, cujos
assuntos variam desde a capacitação de
profissionais treinados para analisar a
capacidade de turismo desta unidade
federativa, os impactos sociais desta
atividade na comunidade imediatamente
envolvida, o controle epidemiológico e o
turismo, até a elaboração de políticas
públicas de fomento ao setor.

capacitação de monitores ambientais,
vencedor do Prêmio Santander Banespa
2005, categoria Ciência e Inovaçãoresponsabilidade social; como também se
propõe a exercer uma série de atividades
de treinamento na Escola Família do
Maracá, estimulando os alunos do ensino
fundamental a pesquisarem sobre suas
realidades e seu potencial ecoturístico.
A programação para a expedição
não ficou somente no levantamento e
prospecção. Executaram-se também
outras atividades que objetivaram
atender e qualificar os alunos de 1º e 2º
anos do ensino fundamental daquela
Escola, dentre as quais se destacaram:
Realização dos cursos sobre “Ecoturismo:
impasses e perspectivas”, ministrado
pelo Prof. José Antônio Scaleante;
“Proteção do patrimônio espéleoarqueológico”, pelo Prof. Washington
Simões; “Documentação e captação de
imagens”, pelo documentarista Getúlio
Barreto; uma palestra sobre “Gestão
Ambiental e a sua manifestação no
espaço”, pelo mestrando Lailson Lemos;
acompanhamento pedagógico da Escola
Família do Maracá pela doutoranda Maria
Lúcia Teixeira Borges.

Nivaldo Colzato

Por Dr. Jadson Porto (SBE 0655) - Geógrafo

Alunos em atividade multidisciplinar

O sistema adotado por esse tipo de
escola é o de semi-internato e de
alternância, ou seja, os alunos ficam
alojados por 15 dias consecutivos dentro
da escola - com aulas e atividades
práticas de campo - e outros 15 dias em
suas casas, com a família, período em que
a escola recebe outra turma, com alunos
das 5ª, 6ª e 7ª séries do Ensino
Fundamental. Convivendo de maneira
harmoniosa e solidária, os alunos ajudam
também na limpeza e manutenção da
escola, seguindo um cronograma diário
de tarefas que vai das 5h50 às 21 horas,
incluindo horário de lazer.
Muitos foram os resultados obtidos
nesta expedição, mas devemos destacar o
interesse e dedicação dos alunos e dos
profissionais envolvidos, o grande
entrosamento da equipe, a dedicação de
todos para com os alunos e a participação
da SEAMA através de sua diretoria e do
coordenador do curso de turismo.
As ações terão continuidade regular
com os profissionais do Amapá, e a 4ª
etapa do Projeto está previamente
agendada para março de 2007.
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1º EUROSPELEOFORUM - SEVILHA 2006

Carlos Benedetto

de desnível) no ano passado, o que
Finalizou na Espanha, os Primeiros
motivou o espanhol Sergio Gárcia-Dils, a
Jogos Mundiais de Sevilha e Conferência
apresentar uma palestra com os detalhes
E u ro S p e l e o Fo r u m 2 0 0 6 , c o m a
da aventura em Krubera.
participação de espeleólogos da Rússia,
Os participantes também puderam
Ucrânia, França, Luxemburgo, Espanha,
assistir a apresentação do Dr. George Veni
Portugal, Inglaterra, EUA, Grécia, Porto
(EUA) sobre o próximo Congresso
Rico, Argentina e Brasil.
Mundial da União Internacional de
O evento, realizado de 14 a 17 de
Espeleologia - UIS
setembro de 2006,
(15ºICS,
Kerrville,
teve o apoio das
Texas, 2009), e outras
Federações Espanhola
palestras sobre
e Andaluza de
expedições européias
E s p e l e o l o g i a , re na Ásia e África, além
unindo esportistas
das últimas noviem 23 modalidades
dades mundiais sobre
não Olímpicas, em
canionismo.
especial as atividades
Representantes
espeleológicas.
da Federação
O destaque da
Espeleológica da
competição ficou por
U
nião Européiaconta dos jovens
FSUE, Federação
espeleólogos russos e
Espeleológica da
ucranianos de ambos
América Latina e do
sexos, que levaram
Caribe - FEALC e UIS,
todos os prêmios de
“El Rocódromo” de Sevilha
fizeram uma reunião
velocidade em
informal, analisando-se a relação entre
técnicas verticais (subida e descida com
estas instituições e marcando uma
cordas) e travessia do “Rocódromo” de
reunião formal para o próximo congresso
Sevilha. Vários deles haviam participado
da FEALC em Porto Rico, julhoda expedição à caverna de Krubera (a mais
agosto/2007.
profunda do mundo com mais de 2.000m

UEMS DA INÍCIO AS AULAS
DE ESPELEOTURISMO

IV EXPEDIÇÃO SERRA DA
BODOQUENA - GESB

O curso de Turismo com ênfase em
ambientes naturais da Universidade
Estadual do Mato Grosso do Sul - UEMS,
campus Dourados, MS, iniciou ontem
(20/09) as aulas da disciplina optativa de
espeleoturismo.
Em um total de 34 horas-aula, serão
abordados os diversos aspectos da
relação entre o turismo e o patrimônio
espeleológico.
As aulas teóricas acontecem as
terças e quartas-feiras, à tarde, e haverá
ainda uma viagem técnica, na região da
Serra da Bodoquena.
O prof. Heros Augusto Santos Lobo
(SBE 1347), responsável pela disciplina,
comentou sobre o grande interesse dos
acadêmicos pelo tema. “Oferecemos 50
vagas, e tivemos um total de 194
inscritos, o que foiuma excelente
surpresa”, diz ele.
Mais informações com prof. Heros
lobo pelo e-mail:
heros@uems.br

O Grupo de Espeleologia da Serra da
Bodoquena – GESB (SBE G 112) convida a
comunidade espeleológica nacional para
a quarta expedição espeleológica do
grupo, a ser realizada entre os dias 12 e
15 de outubro, na Serra da Bodoquena
Para a ocasião, estão previstos
trabalhos de topografia, prospecção e
análise de potencialidades turísticas de
cavidades naturais, continuando a
parceria já existente entre o GESB, a
Universidade Estadual de Mato Grosso
do Sul, o IBAMA/CECAV, a direção do
Parque Nacional da Serra da Bodoquena,
a SBE e diversos grupos de espeleologia,
no sentido de contribuir com o Plano de
Manejo do Parque.
Inscrições e mais informações:
gesb_uems@yahoo.com.br

V CONGRESSO FEALC
I CONGRESSO FEPUR
O V Congresso da Federação
Espeleológica da América Latina e do
Caribe - FEALC e I Congresso da
Federação Espeleológica de Porto Rico FEPUR se realizará de 29 de julho a 4 de
agosto de 2007 em Aguadilla, Porto Rico.
Trata se de uma importante
oportunidade para apresentação de
trabalhos científicos e de exploração em
todas as áreas espeleológicas, além da
troca de informações com diversos
pesquisadores de toda a América Latina e
do Caribe.
Durante o evento também se
realizará a Assembléia da FEALC e escolha
do seu próximo comitê executivo, além da
reunião anual do Birô da União
Internacional de Espeleologia UIS,
organizações internacionais a que a SBE é
filiada.
Mais informações:

www.speleocongreso2007.org

LIVRO SOBRE A BIOTA DA
FORMAÇÃO DO CRATO
Acaba de ser lançado o livro “A
Biota da Formação Crato, Eocretáceo da
Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil” de
Geraldo Moura, Alcina Barreto e Ana
Maria Baéz.
O livro apresenta uma compilação
das espécies fósseis identificadas na Bacia
do Araripe, além da interpretação
paleoambiental.
A região estudada se destaca pelas
importantes associações fossilíferas do
Eocretáceo mundial. Além de possuir alta
abundância, biodiversidade e qualidade
de preservação dos fósseis, seus
sedimentos guardam registro de uma
fauna e flora continental, representando
um importante ambiente lacustre.
Aquisições e informações:
www.livrorapido.com.br
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA
ESPELEOLÓGICA E CÂNIONS

Autor: Marcelo Bellucci (Babilônicos Espeleo Clube) - Data: 08/2006 - Flor de Aragonita
Gruta do Córrego Grande I (SP-26) - Projeção Horizontal: 130m - Iporanga SP - Parque
Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR.
Mais conhecida como Gruta do Cafezal, já foi local de estudos arqueológicos.

O Espeleo Grup Santfeliuenc
convida todos interessados a participar
do XVII Concurso Internacional de
Fotografia Espeleológica e de Cânions da
cidade de Sant Feliu, Espanha, de 21 a 29
de outrubro de 2006.
Tema: Espeleologia, canionismo e
seu entorno.
Apresentação: Tamanho mínimo de
18x24cm e máximo de 26x36cm. Se
admite no máximo 4 fotos por
participante, colocando no verso o título
da obra, nome do autor, endereço, e-mail,
telefone e CPF.
1º Prêmio: Troféu e 500 euros;
2º Prêmio: Troféu e 300 euros;
3º Prêmio: Troféu e 150 euros;
Cânions 1º: Troféu e 200 euros;
Cânions 2º:100 euros;
Envio até 16/10/2006 para:
Espeleo Grup Santfeliuenc,
Apartat de correus, nº77- 08980
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Espanha.
Mais Informações:

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

www.run.to/egs

Marcelo Bellucci

FOTO DO LEITOR

VENHA PARA O
MUNDO DAS
CAVERNAS

AGENDA SBE

BIBLIOTECA SBE

21/10/2006 Palestra:
Caracterização de Áreas
Cársticas através de SIG e
Sensoriamento Remoto

Revista NSS News Nº9,
National Speleological
Society, (Setembro/2006).

Filie-se à SBE

www.sbe.com.br/noticias.asp

Sociedade Brasileira de Espeleologia
Clique aqui para
saber como se
tornar sócio da
SBE.
Tel: (19) 3296.5421
Filiada à:

07 à 11/11/2006: 1º
Congresso Nacional de
Planejamento e Manejo de
Trilhas (apoiado pela SBE)
www.sbe.com.br/ctrilhas.asp

29º Congresso Brasileiro
de Espeleologia
07 a 10 de junho de 2007
Parque Metalúrgico
Ouro Preto, MG
www.sbe.com.br/29cbe.asp

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

Apoio:

Antes de imprimir,
pense na sua
responsabilidade
com o meio
ambiente

(Novas aquisições)

Boletim eletrônico
EspeleoCol Nº2, Asociación
Espeleológica Colombiana,
(Agosto/2006).
MOURA, G; BARRETO, A;
BÁEZ, A. A Biota da
Fo r m a ç ã o d o C r a t o ,
Eocretaceo da Bacia do
Araripe, Nordeste do
Brasil, Livro Rápido, Olinda:
2006.
As edições impressas estão disponíveis
para consulta na Biblioteca da SBE.
Os arquivos eletrônicos podem ser
solicitados via e-mail.
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