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SBE ORGANIZOU CURSO DE INTRODUÇÃO À TOPOGRAFIA
Por Delci Ishida (SBE 0842) - Trupe Vertical

Muitos interessados compareceram à 
Sede da SBE no último Sábado (25/04) para 
entender como topografar uma caverna.

O mini-curso Topografia de Cavernas 
- Básico foi ministrado por Renê de Souza 
(SBE 0409) e Fernanda Cristina L. Bergo 

(SBE1654)e integrou as atividades do proje-
to “ ”.

Os instrutores fizeram uma rápida 
explanação sobre os vários métodos utili-
zados, grau de precisão e a função de cada 
integrante de uma equipe de topografia sub-
terrânea: instrumentista, ponta de trena, 
croquista, anotador e explorador.

Após uma pausa para café e bate-
papo, os participantes partiram para uma 
simulação de topografia, quando puderam 
ter contato com o equipamentos como bús-
sula, clinômetro, trena e até simular o uso 
de um palm com o auriga, um programa 
para topografia em cavernas.

“O objetivo do curso é despertar o 
interesse das pessoas pela atividade, dar 
um início para que cada um continue a bus-
car mais conhecimentos” destacou Renê. 

SBE de Portas Abertas

30º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ESPELEOLOGIA

Montes Claros, MG
09 a 12 de Julho de 2009

30ºCBE TERÁ CONCURSO FOTOGRÁFICO

Participe e mostre sua habilidade em capturar as
belezas do mundo subterrâneo!!!

Entre as atividades programadas para o Congresso, a Comissão Organiza-
dora realizará um concurso fotográfico com o tema espeleologia e afins. Todas 
as fotos recebidas serão incorporadas à fototeca da SBE para futuras exibições 
ou publicações.

A inscrição neste concurso é gratuita, mas o interessado deve estar inscrito 
no congresso e enviar até 3 fotos no tamanho mínimo de 15x10 e máximo de 
24x36 centímetros.

As fotos serão julgadas por uma comissão de espeleofotógrafos que vai 
eleger as 3 melhores colocadas. Além disso, o público do evento também vai 
eleger uma foto por voto direto para uma premiação especial.

As regras para o concurso fotográfico já estão na página do evento.

INFORMAÇÕES

www.sbe.com.br/30cbe.asp

Quem quiser se aprofundar no assun-
to pode fazer um dos cursos de topografia 
subterrânea (básico e avançado) que serão 
ministrados durante o 

, na cidade de Montes 
Claros-MG, em julho próximo.

30º Congresso Brasi-
leiro de Espeleologia

Interação com o público marcou o curso

Simulando uma topografia

D
e

lc
i I

sh
id

a

D
e

lc
i I

sh
id

a

WORKSHOP NA USP 
SOBRE GEOPARQUE

A USP, UNESP e UNICAMP, realizarão 
o Workshop “GEOPARQUE - Estratégia de 
Geoconservação e Projetos Educacionais”, 
nos dias 23 e 24 de julho, no Instituto de 
Geociências da USP, em São Paulo.

O objetivo é estabelecer um novo para-
digma educacional e de pesquisa na univer-
sidade brasileira, além da multidisciplinari-
dade do tema e a valorização do papel das 
Ciências da Terra para a sociedade. 

A participação é aberta aos profissio-
nais das Geociências, e também aos arqui-
tetos, turismólogos, historiadores, biólo-
gos, ecólogos, geógrafos e demais profissi-
onais e todos os estudantes interessados 
no assunto.

Informações:  oueventosigc@usp.br

www.igc.usp.br/geoparque

http://www.sbe.com.br/30cbe.asp
http://www.sbe.com.br/30cbe.asp
http://www.igc.usp.br/geoparque
Mailto:eventosigc@usp.br
http://www.sbe.com.br/aberta.asp
http://www.sbe.com.br/30cbe.asp
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Clique aqui Projeto Terra de Lund para ver mais tirinhas de Paulo Werner do 

DESCOBERTA NO VIETNAM A MAIOR 
CAVERNA DO MUNDO EM VOLUME

Espeleólogos britânicos 
exploraram no Vietnam o que deve 
ser a maior caverna do mundo em 
volume. A caverna Son Doong, 
como foi denominada, pertence ao 
sistema de cavernas de Phong 
Nha-Ke na parte central da provin-
cia vietnamita de Quang Binh.

Segundo Howard Limbirt, da 
Associação Britânica de Pesquisa 
em Cavernas (BCRA), a parte mai-
or da Son Dong tem 5 quilômetros 
de comprimento, 200 metros de 
altura e 150 metros de largura, 
bem maior do que a Deer Cave, na 
Malasia, que era considerada, até então, a 
maior caverna do mundo em volume com  2 
quilômetros de comprimento, 100 metros 
de altura e 90 metros de largura.

A equipe de espeleólogos explorou a 
área de 10 a 14 de abril e só conseguiu per-
correr 6,5 quilômetros da caverna devido à 
forte correnteza d´agua em seu interior.

O acesso à caverna Son Dong é bas-
tante difícil. A partir da boca da Truong Son 
são seis horas por uma trilha de 10 quilô-

metros atravessando uma densa floresta.  
Ela foi descoberta em 2008 por Khanh, um 
morador local, mas somente percebeu-se 
das dimensões depois da exploração da 
equipe Britânica.

O sistema de Phong Nha-Ke Bang per-
tence ao parque nacional de mesmo nome 
que guarda 300 cavernas, com aproximada-
mente 70 quilômetros de desenvolvimento, 
mas somente uma pequena parte foi explo-
rada por espeleólogos vietnamitas e britâ-
nicos. Trata-se de uma região calcária de 
2.000 quilômetros quadrados, além de 
fazer divisa com outra área calcária, a região 
Hin Nammo, no Laos. 

Howard Limbirt conduz expedições 
aos sistemas de cavernas do Vietnam desde 
1997 e pretende organizar em breve outras 
visitas para continuar as explorações.

Fonte:  Vietnews  23/04 /2009.

AGU DEFENDE O 
DECRETO 6.640
Comandada por um advogado que 

tudo faz para ser indicado pela Presidência à 
uma cadeira no Supremo Tribunal Federal 
(STF), a Advocacia-Geral da União (AGU) 
avalia que a proteção ou destruição das 
cavernas brasileiras pode ser feita via decre-
to, e não por uma lei, como indicou o Minis-
tério Público Federal.

Para a AGU, lei só se aplicaria espaços 
protegidos delimitados, como parques naci-
onais. "Para a definição de uma área territo-
rial especialmente protegida, há a necessi-
dade de delimitação geográfica de um espa-
ço, que se constitui algo muito mais com-
plexo do que a definição de um recurso natu-
ral”, .

Uma ação direta de inconstitucionali-
dade contra o decreto 6.640/2008, editado 
pelo governo, será julgada pelo STF.

Fonte:   O Eco  27/04/2009.

defendeu em nota a AGU

O Parque Nacional de Ubajara, locali-
zado na Serra de Ibiapaba, no noroeste do 
Ceará, completou meio século de existência 
no dia 30 de abril.

Como parte da comemoração, foi rea-
lizado na sede da unidade uma série de ati-
vidades, incluindo o seminário “Planejando 
o Parque Nacional de Ubajara para os próxi-
mos 50 anos”, com o objetivo de elaborar 
uma carta do parque, um instrumento téc-
nico e político incentivando novos investi-
mentos. 

Fonte: Diário do Nordeste  30/04/2009

ABN  30/04/2009.

A parte maior da caverna tem 200 metros de altura 
e 150 de largura, além de 5 km de comprimento.

A caverna chama atenção pela beleza das formações

10 km de mata fechada só para chegar à caverna
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PARQUE DE UBAJARA 
COMPLETA 50 ANOS

Bondinho dá acesso à Gruta de Ubajara (CE-01)
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http://www.terradelund.com/
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateImagemTexto.aspx?idConteudo=82557&id_site=3
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União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

23/05/2009
Palestra: Trabalhos em altura - 

esportivo e profissional 
Sede da SBE - Campinas-SP
Www.sbe.com.br/aberta.asp

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

Sempre há uma saída...
Data: 04/2009- Autor: Leandro Valentim Milanez - UPE (SBE G079)
Gruta Espírito Santo (SP-72) -  Projeção Horizontal: 250 m. - Desnível 7 m. - Apiaí-SP
Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR.

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

Novas 
     Aquisições

Boletim Spelunca Nº113, Fédéra-
tion Française de Spéléologie: Jan-
Mar/2009.

Boletim eletrônico El Explorador 
Nº60, GEDA / Sociedad Espeleoló-
gica de Cuba: Abr/2009.

Boletim eletrônico Espeleocol Nº6, 
Asociación Espeleológica Colombi-
ana: Dec/2008.

PAGANINI, W.S.. A identidade de 
um rio de contrastes: o Tietê e seus 
múltiplos usos. São Paulo: ABES, 
AESABESP, 2008.

As edições impressas estão disponíveis 
para consulta na Biblioteca da SBE. 
Os arquivos eletrônicos podem ser 

solicitados via e-mail.

09 a 12/07/2009
30º CBE - Congresso

Brasileiro de Espeleologia
Montes Claros-MG

www.sbe.com.br/30cbe.asp

19 a 26/07/2009
15ª ICS - Congresso 

Internacional de Espeleologia
Kerrville, Texas USA
www.ics2009.us

QUARTO DOS MORCEGOS
O aposentado Diniz Alves Seitas Fer-

nandes, 51 anos, tem um quarto só para 
morcegos na sua casa, em Niterói. No cômo-
do, vivem pelo menos 50 exemplares, que 
entram e saem da residência sem cerimônia. 

O convívio com morcegos se arrasta 
desde 2002 quando, ao retirar o forro do 
quarto, descobriu um casal instalado no 
telhado. Na época teve de se ausentar para 
um tratamento de saúde e quando voltou o 
cômodo estava infestado. “Coloquei tela 
nas frestas do telhado, mas eles passaram a 
entrar pela sala”, conta Diniz, que abria a 
porta do quarto para pelo menos deixar o 
resto da casa livre.

Ao saber que os animais podem 
transmitir doenças, Diniz buscou ajuda e 
técnicos do Centro de Zoonoses de Niterói 
irão ao local para avaliar a situação. 

Fonte:   O Dia  01/04/2009.
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O quarto já foi apelidado de Bat-caverna

http://www.uis-speleo.org/
http://www.fealc.org/
http://www.sbe.com.br/aberta.asp
http://www.campinas.sp.gov.br
mailto:sbe@sbe.com.br
http://www.sbe.com.br/30cbe.asp
http://www.ics2009.us/
mailto:sbe@sbe.com.br
http://www.sbe.com.br/sbenoticias.asp
http://www.sbe.com.br/sociedade_filiacao.asp

