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Por Henrique Simão Pontes - Coordenador
Coordenador do GUPE  (SBE G123)

Nos dias 12 e 13 de junho, membros 
do Grupo Universitário de Pesquisas Espe-
leológicas - GUPE (SBE G026) acamparam 
no canyon do rio São Jorge, em Ponta Gros-
sa PR, para dar continuidade ao mapea-
mento da Caverna da Chaminé, onde foram 
encontradas novas passagens e galerias.

No primeiro dia foi realizado o levan-
tamento topográfico da nova fenda da 
Chaminé. A caverna já atingiu 235 metros 
de desenvolvimento horizontal, mas esti-

GUPE mapeando a Gruta da Inspirada

CHAMADA DE TRABALHOS PARA
A REVISTA ESPELEOLOGIA

Por   Frederico Moreira Freitas

Sociedade Excursionista e Espeleo-
lógica - SEE  (SBE G001)

A Sociedade Excursionista e Espeleo-
lógica SEE abre chamada de artigos para o 
próximo número da revista ESPELEOLOGIA.

A revista foi lançada em novembro de 
1969 recebe trabalhos para sua edição de 
número 13 até o dia 15 de setembro.

A redação dos artigos deve seguir as 
mesmas 

 (REM), mas os autores 
também podem solicitar uma cópia das 
normas ou tirar suas dúvidas diretamente 
com a SEE pelo e-mail:

normas adoradas pela Revista 
Escola de Minas

spe_1937@yahoo.com.br

08 a 12 de julho de 2010
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UNIÃO PAULISTA DE ESPELEOLOGIA

RTermo de
Cooperação
Técnica
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GUPE TRABALHA NO CÂNION 
DO RIO SÃO JORGE

ma-se que o tamanho possa passar dos 300 
metros já que existem pelo menos três 
passagens ainda não exploradas neste 
complexo subterrâneo localizado nos are-
nitos da Formação Furnas.

No segundo dia foi mapeada a Gruta 
da Inspirada, além de levantado os dados 
necessários para registro no Cadastro Naci-
onal de Cavernas do Brasil (CNC). 

Com 87 metros de desen-
volvimento linear, a gênese da 
cavidade é relacionada a diversas 
fraturas na rocha e desabamento 
de blocos que entulharam a 
porção superior de fendas.

O grupo deve retornar ao 
cânion em breve para fazer o 
levantamento topográfico de 
uma fenda próxima à Caverna da 
Chaminé, denominada informal-
mente como Abismo das Taqua-
ras, além de tentar finalizar o 
mapeamento da Caverna da 
Chaminé que pode ter novas 

galerias descobertas, colocando-a como 
uma das maiores cavernas areníticas dos 
Campos Gerais e do Paraná.
Fonte:  DOLINinforme  30/06/2010

INSCREVA-SE JÁ!

www.sbe.com.br/2ssbe.asp
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A exposição "Sociedade Excursionista 
Espeleológica: Ciência e Preservação Ambi-
ental" pode ser vista até o final de julho no 

 (UFOP).
A história da Sociedade Excursionista 

Espeleplógica - SEE (SBE G001) abarca gran-
de número de eventos da história nacional 
da espeleologia, sendo ela o primeiro grupo 
organizado nas Américas. Presente em 
muitas descobertas e mapeamento das 
grandes cavernas brasileiras, a SEE já orga-
nizou diversos Congressos Brasileiros de 
Espeleologia (CBE) em Ouro Preto MG, 
cidade sede da Sociedade

 

Museu de Ciência e Técnica da Escola de 
Minas da Universidade Federal de Ouro 
Preto

.
Fonte:  Universia  02/07/2010.

EXPOSIÇÃO DA SEE 
NO MUSEU DA UFOP
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Ponta Grossa PR
22 a 25/07/2010

http://www.geribello.com.br/
http://www.upecave.com.br/
http://www.sbe.com.br/
http://www.sbe.com.br/2ssbe.asp
http://www.museu.em.ufop.br/museu/
http://www.rem.com.br/web/normas_autores.php#orientacao
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 Reconhecido nacionalmente por suas 
pesquisas no campo da arqueologia pré-
histórica paraibana, o professor do Depar-
tamento de História e Geografia da Univer-
sidade Estadual da Paraíba, e membro do 
Grupo Paraíba de Espeleologia - GPE (SBE 
G113), Juvandi de Sousa (SBE G1228), terá 
agora seus trabalhos apreciados em ares 
internacionais. Em ocasião recente, o pro-
fessor foi convidado para palestrar na comu-
na de Bois-Colombes – norte da França – 
para o Clube de Espeleologia “Terre et Eau”.

Com apresentação marcada para o dia 
07 de outubro, Juvandi discursará sobre 
suas recentes descobertas no estudo das 
cavidades naturais paraibanas, que engloba 
regiões como cavernas, fendas, e abrigos 
sob rochas. Segundo o professor, a curiosi-
dade e o interesse dos membros do “Terre et 
Eau” pelas pesquisas espeleológicas do 
Brasil e da Paraíba se dá, em razão particular, 
pelo interesse em conhecer as formações 
naturais rochosas de granito, característi-

MEMBRO DO GPE VAI MINISTRAR 
PALESTRA NA FRANÇA 

cas da própria localidade, e pelas formas de 
vidas pré-históricas que aqui ficaram regis-
tradas através dos cemitérios indígenas.

Para Juvandi, o convite, além de ser 
uma honra pessoal, será uma oportunidade 
de estreitar os laços acadêmicos e permitir o 
intercâmbio de conhecimento científico, 
que já acontece atualmente. Alguns dos 
integrantes do “Terre et Eau”, por exemplo, 
estarão na Paraíba, no mês de julho, em 
visita a famosa Pedra Vermelha VII, situada 
no Parque Estadual Serra das Onças.

O Clube de Espeleologia “Terre et Eau” 
é um dos mais importantes e influentes da 
França, que vem aprimorando pesquisas no 
carste francês – tipo de relevo geológico – 
focado nas grutas da região polarizada por 
Paris. O grupo, além de desenvolver estu-
dos científicos, organiza excursões a caver-
nas por toda a França com a população em 
geral, difundindo a prática técnico-
esportiva da espeleologia.
Fonte:  Portal UEPB  10/06/2010

Por   Ronaldo Lucrécio Sarmento (SBE G001)

Faleceu em 24 de Junho o espeleólogo 
Valtencir Canabrava de Oliveira Júnior, 
membro do Grupo de Espeleologia e Estu-
dos Orientados de Januária (GEO).

LIVRO DESTACA A 
ATUAÇÃO ESPANHOLA 

NA PARAÍBA
Acaba de ser lançado o livro “Da for-

macao dos estados ibericos a conquista e 
colonizacao espanhola da Capitania Real da 
Paraiba” de Juvandi de Souza Santos 
(SBE1228) e Maria da Luz Silva.

A  o b r a ,  
com 101 pági-
nas, destaca a   
importância de 
outras nações, 
além da portu-
guêsa, e dos 
povos indígenas 
no processo de 
colonização da 
Paraíba. 

Um exem-
plar foi doado à SBE e está disponível para 
consulta em nossa biblioteca.

Aquisições pelo e-mail:

juvandi@terra.com.br

Valtencir Canabrava de Oliveira Junior: 
Y01/09/1981    -   U24/06/2010

ARTIGO SOBRE 
TURISMO NA GRUTA 

DO LAGO AZUL
A Revista Hospitalidade acaba de 

disponibilizar na internet um artigo sobre o 
turismo na Gruta do Lago Azul.

O artigo “

” de Heros Augusto 
Santos Lobo, coordenados da Seção de 
Espeleoturismo da SBE, e Fernanda Maga-
lhães Cunha, foi publicado na edição de 
junho de 2009 (v.6, n.1), disponível em:

Perfil dos turistas e percep-
ção de impactos ambientais na Gruta do 
Lago Azul, Bonito-MS

www.revistas.univerciencia.org/

turismo/index.php/hospitalidade

NOVO LIVRO SOBRE PEIXES SUBTERRÂNEOS
Recentemente foi lançado o livro 

“Biology of Subterranean Fishes” de Eleo-
nora Trajano (USP), Maria Elina Bichuette 
(UFSCAR) e B.G. Kapoor (Jodhpur Univer-
sity).

A obra é um relato completo de todas 
as espécies conhecidas de peixes subterrâ-
neos, incluindo uma ampla introdução, a 
história das investigações, consideração de 
peixes não troglóbios em cavernas e uma 
análise detalhada do estado de conservação 
desses animais muito raros.

O livro está a venda na página:

www.crcpress.com/

product/isbn/9781578086702

Valtencir, sua dedicação a espele-
ologia nortemineira jamais será esque-
cida! Você sempre estará presente no 
coração e na memoria dos espeleonor-
temineiros. Temos a certeza que você 
estará daí olhando pelos seus espeleo-
companheiros e pelas cavernas do ser-
tão nortemineiro e de todo o Brasil. Um 
EspeleoAbraço Sertanejo e muito obri-
gado por tudo!

Esta é uma homenagem de todos os 
espeleólogos do GEO por todos os grupos 
de espeleologia do Norte de Minas Gerais 
(EPL, EVP, EBM, GRUCAV, MOCÓ, GEPEL) e 
do Brasil através da SBE. 

ARTIGO DISCUTE A 
POLÍTICA AMBIENTAL E A 
LEGISLAÇÃO DE CAVERNAS

Um artigo publicado na revista Estu-
dos Avançados discute os conceitos funda-
mentais que deveriam embasar a elabora-
ção de políticas ambientais, usando como 
exemplo a legislação referente às cavernas. 

O artigo “

” de Eleonora Trajano foi publica-
do pela revista na edição nº68 que traz o 
dossiê “Teorias Socioambientais” e está 
disponível em:

Políticas de conservação e 
critérios ambientais: princípios, conceitos e 
protocolos

www.iea.usp.br/iea/revista

NOTA DE FALECIMENTO: VALTENCIR CANABRAVA
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http://www.revistas.univerciencia.org/turismo/index.php/hospitalidade/article/view/276/280
http://www.revistas.univerciencia.org/turismo/index.php/hospitalidade
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781578086702
http://www.iea.usp.br/iea/revista/
http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/12.pdf
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 Um grupo de alunos do 
curso de ciências da escola 
secundária Evergreen Middle 
School, em Cottonwood, na 
Califórnia (EUA) descobriu a 
abertura de uma caverna na 
superfície de Marte, no âmbito 
do um programa educativo 
"

", em colaboração com a 
universidade da Califórnia.

Esta foi a segunda caver-
na deste tipo descoberta no 
vulcão marciano Pavonis Mons, 
de acordo com o geólogo Glen 
Cushing, que já havia descoberto uma 
abertura idêntica em 2007. Ele estima que 
seja cerca de 190 x 160 metros de largura e 
115 metros de profundidade , pelo menos.

Os 16 alunos do professor de ciências 
Dennis Mitchell, tinham escolhido observar 
os canais de lava em Marte, utilizando o 
sistema de imagem Themis, que está a 

Mars Student Imaging Pro-
gram

ADOLESCENTES ACHAM CAVERNA EM MARTE 

bordo da sonda americana da NASA Mars 
Odissey, e que os próprios alunos manipu-
laram a partir da sala de controlo na Univer-
sidade do Arizona.

Os alunos fizeram 200 imagens da 
zona que eles próprios tinham seleccionado 
e assim fizeram a descoberta.
Fonte:  DN Ciência  24/06/2010

ESTUDO REVELA PRÉ-HISTÓRIA DE UBAJARA

NOVAS DESCOBRETAS 
NO PARQUE DAS 
MANGABEIRAS 

O Guano Speleo 
UFMG (SBE G075) conti-
nua explorando as caver-
nas do Parque das Manga-
beiras, região metropoli-
tana de Belo Horizonte,  e 
a descoberta mais recente, 
este ano, veio acompa-

nhada de um intrigante vestígio: um osso 
que se assemelha à falange de um dedo 
humano na Gruta do Mirante.  O material 
foi coletado e encaminhado para pesquisa. 
“Como a caverna tem abertura com o meio 
externo, fósseis podem ser trazidos até 
aqui”, afirma Luciano Faria, que, apesar de 
não descartar a possibilidade de homens 
pré-históricos terem habitado as proximi-
dades, pondera que a conclusão depende 
de estudos mais aprofundados.
Fonte:  Estado de Minas  05/07/2010

Com objetivo de promover o conheci-
mento da história evolutiva dos mamíferos 
do Período Neopleistoceno-Holoceno, 
depositados nas cavernas do Parque Nacio-
nal de Ubajara, no Ceará, o paleontólogo 

, de Sobral, promo-
veu uma série de visitas às grutas do parque, 
na busca de material que pudesse lhe render, 
por meio da prospecção, motivação para 
uma dissertação de mestrado.

Estudante do Instituto de Geologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
iniciou seu trabalho de pesquisa a partir de 
dados levantados por material coletado por 
estudiosos, sobre espécies que viveram na 
Pré-história e que hoje se encontram depo-
sitados nas coleções do Museu de Pré-
História de Itapipoca (Muphi), do Laborató-
rio de Paleontologia (Labopeleo), da Uni-
versidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), e 
no Museu Dom José em Sobral.

As pesquisas nesta região do Ceará 
começaram no ano de 1978, numa expedi-
ção da Sociedade Brasileira de Espeleologia 

Paulo Víctor de Oliveira

(SBE), que encontrou um crânio fossilizado 
de um animal com dois caninos proeminen-
tes, ao explorar uma das cavernas do Parque. 
Sua identificação revelou que o crânio per-
tenceu a uma espécie de urso, já extinta na 
região, com idade calculada em 10 mil anos. 
A presença de um urso confirma que a Serra 
de Ibiapaba já teve um clima bem mais frio 
no passado. Parentes dessa espécie de urso 
ainda sobrevivem nos Andes. O local da 
descoberta passou a ser conhecido como 
Gruta do Urso Fóssil.

Fechada à visitação pública, a gruta de 
apenas 130 metros é importante devido aos 
fósseis de animais encontrados em seu 
interior. Hoje integra o complexo de 14 
cavernas catalogadas em Ubajara pela SBE. 
Apenas a gruta de Ubajara é aberta à visita-
ção com acesso por teleférico, de onde há 
uma vista panorâmica deslumbrante.

A Geologia e Espeleologia deste relevo 
têm sido os principais objetos de estudos 
da maioria dos trabalhos científicos já reali-
zados na região. Por outro lado, são poucos 
os trabalhos de cunho paleontológico.

Até agora, o único trabalho divulgado 
ligado ao tema foi em 1994, do crânio do 
um urso, coletado em 1978 e que se encon-
tra no Museu de Geociência da Universida-
de de São Paulo. "Este trabalho foi descrito e 
publicado por duas pesquisadoras. Outro 
trabalho que merece desque é um resumo 
que fala de ocorrências de ossos de mamífe-
ros e outros vertebrados nessas cavernas".
Fonte:    06/06/2010Diário do Nordeste

Os alunos manipularam imagens da NASA para fazer a descoberta
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A dissertação foi aprovada este ano na UFRGS
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CORREIOS LAÇA SELO 
EM HOMENAGEM A 

PETER LUND
Em reconhecimento ao trabalho do 

paleontólogo Peter Lund, os Correios aca-
bam de lançar o selo “Homenagem ao Pale-
ontólogo Peter Lund e à Lagoa Santa/MG”. 

O selo é uma criação de Jamile Costa 
Sallum e retrata, ao fundo, uma caverna 
localizada no interior do município de 
Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, onde 
o paleontólogo dinamarquês Peter Lund 
realizou suas mais importantes pesquisas e 
descobertas e viveu a maior parte de sua 
vida, no século XIX. Ao centro, a imagem do 
pesquisador, na maturidade, simboliza sua 
dedicação à ciência e o apreço à Lagoa Santa. 
Foram utilizadas as técnicas de fotografia e 
computação gráfica. Serão emitidos 300 mil 
selos, com valor facial de R$ 1,05.

Fontes:  Portal Correios  09/06/2010

Selos e Filatelia  14/06/2010

Clique para saber mais sobre espeleofilateria

http://msip.asu.edu/resultdetail.html?selection=375
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=796230
http://lattes.cnpq.br/3729609438484957 
http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/07/05/noticia_minas,i=167209/CAVERNAS+ENCONTRADAS+NO+PARQUE+DAS+MANGABEIRAS+ABRIGAM+ESPECIMES+RAROS.shtml
http://www.selosefilatelia.com.br/PastaLancamentos2010/013.html
http://www.correios.com.br/servicos/mostra_noticias.cfm?Noticia_codigo=19200&TipoNot_codigo=34
http://www.sbe.com.br/anais29cbe/29cbe_137-147.pdf
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SBE Notícias

Comissão Editorial

 é uma publicação 
eletrônica da SBE-Sociedade Brasileira de Espeleologia

Telefone/fax. (19) 3296-5421 - Contato: 

 Marcelo A. Rasteiro e Delci K.Ishida

Todas as edições estão disponíveis em 

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

Antes de imprimir,
pense na sua
responsabilidade
com o meio
ambienteApoio:

Visite Campinas e conheça a
Biblioteca Guy-Christian Collet

Sede da SBE.

Filie-se à SBE

Sociedade Brasileira de Espeleologia
Clique aqui para

saber como se tornar
sócio da SBE

Tel. (19) 3296-5421
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União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

Fui eu que fiz...
Data: 01/2010 - Autor: Emerson Gomes Pedro - Babilônicos Espeleo Clube - BEC (SBE G119)
Lapa do Bezerra (GO-45) - Projeção Horizontal: 8.250 m - Desnível: 128 m.
Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR), São Domingos GO. 
“Fui eu que fiz” diz Ramiro dos Santos se referindo ao contorno dos espeleotemas.

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

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

solicitados via e-mail.

Novas 
     Aquisições

Boletim Regards Nº72, Société 
Spéléologuqie de Wallonie: Mai-
Jun/2010.

Boletim The Journal of the Sydney 
Speleological Society Nº5, SSS: 
Mai/2010.

Boletim de la Sociedad Venezola-
na de Espeleología Nº42, SVE: 
Dez/2008.

Boletim eletrênico DOLINinforme 
Nº6, Grupo Universitário de Pes-
quisas Espeleológicas: Mai/2010.

Boletim eletrênico DOLINinforme 
Nº7, Grupo Universitário de Pes-
quisas Espeleológicas: Jun/2010.

Boletim eletrênico Espelunca Nº8, 
Sociedad Espeleológica de Cuba: 
Mai/2010.

Boletim eletrênico Conexão Sub-
terrânea Nº79, Redespeleo Brasil: 
Jun/2010.

Boletim eletrênico Informativo da 
Sociedade Paraibana de Arqueolo-
gia Nº47, SPA: Mai/2010.

Boletim eletrênico Informativo da 
Sociedade Paraibana de Arqueolo-
gia Nº48, SPA: Mai/2010.

Boletim eletrênico El Explorador 
Nº74, GEDA/Sociedad Espeleolo-
gica de Cuba: Jun/2010.

Revista In the Mine Nº26, Facto 
Editorial: Mar-Abr/2010.

SANTOS, J.S.; SILVA, M.L.. Da for-
mação dos Estado Ibéricos a con-
quista e colonização espanhola da 
Capitania Real da Paraíba. João 
Pessoa: JRC, 2010.

PATE

Gostou do SBE Notícias?

Então ajúde-nos a mantê-lo

Coloque sua marca aqui

O boletim é enviado a mais de 
5.000 contatos no Brasil e
exterior, um público seleto

que vai prestigiar sua marca.

Informações:

 (19) 3296-5421 ou  

!
sbe@sbe.com.br

22 a 25/07/2010
2º Simpósio Sul-Brasileiro

de Espeleologia
UEPG - Ponta Grossa PR

www.sbe.com.br/2ssbe.asp

21 a 24/07/2011
31º CBE - Congresso 

Brasileiro de  Espeleologia
UEPG - Ponta Grossa PR

www.sbe.com.br/31cbe.asp

04 a 08/08/2010
6º Congresso de Espeleologia 

da América Latina e Caribe
Matanzas. Cuba

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

solicitados via e-mail.

Novas 
     Aquisições

Boletim Regards Nº72, Société 
Spéléologuqie de Wallonie: Mai-
Jun/2010.

Boletim eletrênico DOLINinforme 
Nº6, Grupo Universitário de 
Pe s q u i s a s  E s p e l e o l ó g i c a s :  
Mai/2010.

Boletim eletrênico Espelunca Nº8, 
Sociedad Espeleológica de Cuba: 
Mai/2010.

Revista In the Mine Nº26, Facto 
Editorial: Mar-Abr/2010.
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http://www.sbe.com.br/sociedade_filiacao.asp
mailto:sbe@sbe.com.br
http://www.sbe.com.br/sbenoticias.asp
http://www.uis-speleo.org/
http://www.fealc.org/
http://www.campinas.sp.gov.br
mailto:sbe@sbe.com.br
http://www.sbe.com.br/2ssbe.asp
http://www.sbe.com.br/31cbe.asp
http://www.atenas.inf.cu/hosting/congresoEspeleologia/
Mailto:sbe@sbe.com.br

