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REPRESENTANTE DA UIS PARTICIPA DE MESA REDONDA SOBRE
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO BRASILEIRO
gica, além de reforçar o apoio da UIS aos protestos e manifestos contrários ao retrocesso da legislação de proteção das cavernas
no Brasil. Contribuiu igualmente para o
debate o coordenador da Seção de Relações
Internacionais da SBE e ex-presidente da
UIS, José Ayrton Labegalini, destacando a
trajetória da UIS em ações de proteção das

cavernas e sítios espeleológicos. Os trabalhos foram mediados pelo presidente da
Os desdobramentos do decreto
SBE, Luiz Afonso V. Figueiredo, que no início
6640/2008 continuam a acontecer, ainda
do evento fez um breve histórico da legislacom diversas manifestações e debates. Desção espeleológica brasileira e os problemas
sa vez, foi promovida uma mesa-redonda,
decorrentes das suas recentes alterações.
intitulada Proteção do Patrimônio EspeleolóO evento contribuiu para esclarecer
gico Brasileiro frente às Recentes Mudanças
aspectos relacionados com o decreto
na Legislação, organizada
6640/2008, que permitirá
pela SBE com apoio do Instidestruir cavernas brasileiras
tuto de Geociências (IGcmediante definição de critéUSP) e do Grupo de Espeleorios de relevância e ocorreu
logia da Geologia (GGEOcom expressiva participação
USP), realizada no dia 23 de
de históricos espeleólogos e
setembro.
pesquisadores de áreas cársO secretário adjunto da
ticas como Ivo Karmann,
União Internacional de EspePaulo Boggiani, Hélio Shileologia (UIS), Jean-Pierre
mada, Nivaldo Colzato,
Bartholeyns, participou da
Leda Zogbi, e uma represenmesa-redonda e apresentou o
tante da mineração (Vale),
trabalho de proteção ao carsentre outros, que enriqueCompondo a mesa (pela ordem): Luis Afonso, Jean-Pierre e José Ayrton
te da região de Wallon na Bélceram os debates.
Nivaldo Colzato

Por Luiz Afonso V. Figueiredo (SBE-0161)
Presidente SBE

18º EPELEO VAI COMEMORAR
OS 40 ANOS DA SBE
A SBE convida para a comemoração de seus 40 ANOS.
Aproveitamos a realização do 18º Encontro Paulista
de Espeleologia (EPELEO), nos dias 14 e 15 de novembro,
em nossa sede nacional, na cidade de Campinas SP, para
comemorar estas quatro décadas de grandes realizações.
Para o dia 14 (Sábado) estão programadas oficinas de
introdução à espeleologia, técnicas verticais, fotografia na
natureza e uso do cadastro Nacional de Cavernas do Brasil
(CNC-Brasil), além de uma mesa-redonda sobre o futuro
dos cadastros de cavernas no Brasil.
O dia 15 (Domingo) está reservado para apresentação do Programa Nacional de
Conservação do Patrimônio Espeleológico, apresentação da trajetória histórica dos
grupos de espeleologia filiados à SBE e a mesa-redonda SBE 40 ANOS - Memória viva
da espeleologia nacional, com a presença de precursores da espeleologia, além de
homenagens e confraternização.

Informações

Pesquisadores do Departamento de
Invertebrados do Museu Nacional/UFRJ descobriram um novo opilião com características troglomórficas (características de animais que vivem em cavernas) na Gruta Morena, em Cordisburgo-MG.
A presença do aracnídeo indica que a
caverna ainda guarda uma rica diversidade
bioespeleológica e isso deve ser levado em
consideração nas políticas públicas de conservação de áreas cársticas. Os pesquisadores alertam ainda para o risco da crescente
visitação turística na caverna.
O artigo «The first cave-dwelling Spinopilar Mello-Leitão 1940 (Opiliones Gonyleptidae Tricommatinae), described from a Brazilian cave» de A.B. Kury and A. PérezGonzález, foi publicado na revista científica
Tropical Zoology em 2008 e está disponível
para download em PDF no link abaixo.

www.sbe.com.br/18epeleo.asp

Tropical Zoology 21: 259-267, 2008

Venha participar desta festa
que vai entrar para a história!

Apoio:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO

ESTUDO IDENTIFICA
NOVO TROGLÓBIO
NA GRUTA MORENA
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GUPE RECEBE O PRESIDENTE DA SBE EM PONTA GROSSA

Acervo GUPE

No dia 03 de outubro, o Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas GUPE (SBE G026) realizou uma reunião
com o presidente da SBE, Luiz Afonso Vaz
de Figueiredo, no auditório do Observatório Astronômico da Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG), no Paraná.

GUPE volta com força redobrada

No encontro estavam presentes os
membros fundadores e a atual coordenadoria do GUPE, juntamente com o Sr. Eldo
Ramos Bortolini, Presidente do Ponta Grossa Convention e Visitors Bureau, o Sr. Daniel Wagner, Vice-presidente de turismo da
Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG).
O objetivo principal foi discutir a organização do II Simpósio Sul-Brasileiro de
Espeleologia, a ser realizado em Ponta Grossa no próximo ano, bem como relatar a reativação do GUPE e apresentar as propostas
de trabalho do grupo.

O GUPE já
conseguiu apoio
da UEPG para a realização do simpósio, aprovado pelo
Reitor João Carlos
Gomes, além da
parceria do Convention e da
ACIPG.
Também foi
discutida a possibilidade de realização do 31º Congresso Brasileiro de
Espeleologia em
2011 na cidade,
O grupo em visita ao Poço das Andorinha (Ponta Grossa-PR)
proposta que conta com o apoio das entidades citadas acima numa lapa em arenito ofereceu uma bela vise que deve ser apresentada para apreciação ta da mata ombrófila mista, apresentando
da SBE em breve.
as imponentes araucárias que destacam o
VISITA DE CAMPO
dossel da mata.
No dia seguinte, os membros do
Em seguida, o rumo foi uma caverna
GUPE (Mario Cezar Lopes, José Mário em arenito da Formação Furnas, cavidade
Budny, Henrique Simão Pontes, Heder Lean- esta que no passado foi palco de escavações
dro Rocha, Felipe Mateus Schamne e Rodri- executadas por leigos à procura de ouro.
mar Paes) e o presidente da SBE visitaram a Também foram visitados o Poço das Andoriregião de Itaiacoca, em Ponta Grossa.
nhas e Furnas Passo do Pupo I e II, feições
O campo teve início com uma cami- singulares de relevo em arenitos, nos Camnhada pela “Pedra Grande”, um morro tes- pos Gerais do Paraná.
temunho do Escarpamento Estrutural FurNas proximidades do meio dia, após
nas, divisa do segundo para o primeiro pla- adentrar a Furna Passo do Pupo I, a equipe
nalto paranaense.
se despediu, confirmando mais uma vez a
Apesar da neblina, a parada do grupo parceria do GUPE e SBE.
Acervo GUPE

Por Henrique Simão Pontes
Coordenador Geral - GUPE (SBE G026)

VILA VELHA EM PLENA FORMA

Google

Quem chega ao Parque Estadual de mais, índios, garrafas, botas e esfinges.
Vila Velha, em Ponta Grossa (PR), nota logo Uma taça perfeita lembra a lenda da ltacuede início algo fora do convencional: há gua- retaba, a "cidade extinta de pedras" dos apiaritas, estacionamento, centro de visitantes, bas. A infraestrutura instalada no parque
estadual pode atrair críticas de biólogos,
funcionários. Infraestrutura de dar inveja.
A visitação responde por metade de pelas vias de asfalto e elevadores descendo
seu orçamento anual. Veículos particulares em áreas onde nidificam andorinhões, por
ficam no estacionamento, não circulam em exemplo, mas também provoca reflexão
seu interior, o que evita muita dor de cabe- sobre como incentivar a visitação e obter
dinheiro para manter
ça. Os turistas são levados
áreas protegidas e sua
até o início das trilhas sinabiodiversidade.
lizadas e calçadas em
Também me traz
microônibus, e podem escoao pensamento o
lher entre os roteiros das
potencial turístico da
furnas e Lagoa Dourada e
Cidade de Pedra encrados maciços de arenito, ou
vada nas serras próxiambos. O passeio complemas a Pirenópolis e
to sai por nove reais.
Percorrer os cami- Furnas de Vila Velha - imagem de satélite Cocalzinho, em Goiás,
nhos que margeiam as imponentes estru- sufocado por disputas judiciais e inoperânturas de pedra é arrebatador. São amostras cia governista.
Clique na fonte e leia a matéria comsólidas da movimentação de antigos mares
e geleiras, refinadas pelo cinzel das chuvas e pleta de Aldem Bourscheit com direito à
dos ventos. Formações mutantes há video e imagems de satélite.
milhões de anos cujos ângulos projetam ani- Fonte: O Eco 29/09/2009.

PROFESSORA DA USP
FALA SOBRE O
«NOVO» PROGRAMA
DE CONSERVAÇÃO DE
CAVERNAS DO MMA
A professora do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e especialista em Bioespeleologia, Eleonora Trajano, ofereceu ao
portal O Eco um pouco de suas impressões
sobre o programa de conservação do patrimônio espeleológico lançado pelo governo
em 30 de setembro.
Para ela, o documento repete diretrizes e metas lançadas há mais de duas décadas, mas destaca que pouco de concreto foi
feito nestes anos pela preservação e para
piorar a fonte mais importante de dinheiro
para o programa será a "compensação ambiental" pela destruição de seus pares.
Clique na fonte e leia o artigo na íntegra.
Fonte:

O Eco 14/10/2009.
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Cérlison Ohnesorge

Será que pinga limonada???
Data: 08/2009 - Autor: Cérlison Ohnesorge
Gruta do Limoeiro (ES-3) - Desenvolvimento.: 300 m. (Estimado). - Castelo ES
Apesar de conhecida há bastante tempo, poucos são os estudos sobre esta gruta.
Mande sua foto com nome, data e local para: sbe@sbe.com.br

VENHA PARA
O MUNDO DAS
CAVERNAS
Filie-se à SBE

Sociedade Brasileira de Espeleologia
R

Clique aqui para
saber como se tornar
sócio da SBE

Tel. (19) 3296-5421
Filiada à

União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

Visite Campinas e conheça a
Biblioteca Guy-Christian Collet
Sede da SBE.
Apoio:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMPINAS

IG-USP REALIZA
SIMPÓSIO DE ENSINO
EM GEOCIÊNCIAS
O Instituto de
Geociências da Universidade de São Paulo (USP) realizará, de
1 a 5 de novembro, o
4º Simpósio Nacional de Ensino de Geologia no Brasil.
D i re c i o n a d o
aos estudantes de
graduação e pósgraduação, o encontro tem na formação de
geólogos seu foco central. O evento abordará o panorama do ensino de geociências
no Brasil e buscará proporcionar uma reflexão sobre os cursos de licenciatura na área.
O simpósio contará com palestrantes
de diversos países. Haverá oficinas e apresentação de trabalhos. Paralelo ao evento
será realizado o 2º Simpósio em Ensino de
História e Ciências da Terra.
Informações:
www.igc.usp.br/ensinogeo

Novas
14 e 15/11/2009
18º EPELEO - SBE 40 ANOS:
Encontro Paulista de Espeleologia
Sede SBE - Campinas SP
www.sbe.com.br/18epeleo.asp
7,8, 14,15, 21 e 22/11/2009
1º Curso de Espeleologia
Básico (CEB) de Diamantina
Diamantina MG
www.sbe.com.br/cursos.asp
04 a 08/08/2010
6º Congresso de Espeleologia
da América Latina e Caribe
Matanzas, Cuba
www.atenas.inf.cu

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

Aquisições

Revista Diálogos Akatu Nºs 1 e 2,
Instituto Akatu: 2002.
Revista Diálogos Akatu Nºs 3 e 4,
Instituto Akatu: 2003.
Encarte Os jovens e o consumo sustentável. Construindo o próprio
futuro? Instituto Akatu: 2002.
LOBO, A.C.; et al. Passaporte para
os roteiros de mergulhoe. São Paulo: SMA, 2009.
As edições impressas estão disponíveis
para consulta na Biblioteca da SBE.
Os arquivos eletrônicos podem ser
solicitados via e-mail.

SBE Notícias é uma publicação
eletrônica da SBE-Sociedade Brasileira de Espeleologia
Telefone/fax. (19) 3296-5421 - Contato: sbe@sbe.com.br
Comissão Editorial: Marcelo A. Rasteiro e Delci K.Ishida
Todas as edições estão disponíveis em www.sbe.com.br

A reprodução deste é permitida, desde que citada a fonte.
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