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Por Marcelo Rasteiro (SBE 1089)

No último dia 20 de novembro, esti-
vemos reunidos em nossa sede, no parque 
Taquaral - Campinas SP, para comemoração 
dos 41 anos de fundação da SBE.

Estiveram presentes membros de 
diversos grupos de espeleologia (SEE, EGB, 
EGMS, EGRIC, GESCAMP, UPE, TRUPE, EGJ, 
GESMAR), sócios individuais e outros 
simpatizantes da entidade. 

Apesar de algumas atividades com 
mais conteúdo, como a apresentação sobre 
Cuba ou sobre a reformulação do Cadastro 
de Cavernas, o encontro foi bastante infor-
mal, uma reunião entre amigos para colocar 
a conversa em dia.

41 ANOS

Fundada em 1º de novembro de 1969, 
durante o 4º Congresso Nacional de Espe-
leologia, em Ouro Preto, a Sociedade Brasi-
leira de Espeleologia comemora seus 41 

anos de realizações e se estrutura para 
enfrentar novos e crescentes desafios.

Além de fomentar o avanço da espe-
leologia em todas suas vertentes, hoje 
temos que atuar fortemente para resolver o 
impasse criado pela edição do Decreto 
6.640 de 2008 e seus desdobramentos, 
tarefa hercúlea para uma entidade que 
ainda é baseada no voluntariado, ainda 
mais quando o governo parece ignorar 
nossos argumentos técnicos e políticos.

CONTINUAR CRESCENDO

Apesar da complexidade dos proble-
mas à enfrentar, a solução é bastante sim-
ples. Temos que fortalecer nossa SBE.

Em curto prazo precisamos de mais 
associados. Hoje contamos quase que 
exclusivamente com a anuidade dos sócios 
(individuais ou grupos) para tocar a SBE e se 
quisermos uma entidade minimamente 
independente, temos que garantir sua 
manutenção. Já temos notado o crescimen-
to no número d mportantes 
espeleólogos, mas o número de associados 
ainda está muito aquém do necessário.

Em médio prazo temos que profissio-
nalizar a entidade. Apesar de termos bons 
sócios que se empenham para manter os 
trabalhos da SBE, sempre há o problema de 
disponibilidade de tempo e recursos. Uma 
boa saída seria transformar a SBE em uma 
OSCIP (Organização Civil de Interesse 
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O Prof. Renato R.C. Ramos (SBE 
0908), Chefe do Departamento de 
Geologia e Paleontologia do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro (UFRJ), 
doou para a biblioteca da SBE uma 
revista de 1937 com um artigo sobre 
o bagre cego.

O artigo “Os bagrinhos sem 
olhos das grutas de Iporanga” do 
geólogo Othon Henry Leonards, foi 
publicado na UIÁRA  (v.1-n.1, 1937), 
revista da Sociedade dos Amigos do 
Museu Nacional. De forma sucinta, a maté-
ria apresenta a importância do Thyphloba-
grus kronei para o entendimento das teori-
as sobre hereditariedade e evolucionismo.

Esta e outras preciosidades estão 

disponíveis para consulta de qualquer 
interessado na 

, em Campinas SP.
Ao Prof. Renato Ramos, nosso agra-

decimento por mais esta contribuição. 

biblioteca “Guy-Christian 
Collet”, sede da SBE

ARTIGO DE 1937 ABORDA O BAGRE CEGO
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Organização

31º CONGRESSO BRASILEIRO
DE ESPELEOLOGIA

Espeleodiversidade:
Ensino e Conservação

Ponta Grossa PR (UEPG)
21 a 24 de julho de 2011

www.sbe.com.br/31cbe.asp
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Um dia para descontrair

Neste mês de Novem-
bro a SBE completa 41 anos. Uma 

data tão importante não poderia passar 
em branco e nada melhor do que reunir os 
amigos para comemorar e jogar muita 
conversa fora.

A comemoração será dia 20 de 
Novembro (Sábado) na sede da SBE e 
todos estão convidados.

Estamos planejando um encontro 
bem informal e aproveitando a reunião 
para algumas apresentações.

PROGRAMAÇÃO

9h - Início.
10h - Apresentação: Carste de Cuba.
12h - Churrasco comunitário. 
13h - Técnicas verticais.
15h - Reunião da eBRe.

Venha encontrar-se com os amigos, 
bater-papo e comemorar conosco! 

Local: 
Parque Taquaral - Portão 2
Campinas SP
Data: 20/11/2010 (Sábado)
Horário: a partir das 09 horas
Entrada: gratuita

Saiba mais em:

Sede da SBE

www.sbe.com.br/aberta.asp

SBE
41 ANOS

SBE
41 ANOS

Ilustração do artigo: bagre cego e mandi-tinga

SBE COMEMORA SEUS 41 ANOS

Churrasco SBE década de 1970
Avari - Collet - Martin
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1° SIGMA
O Instituto Geológico (IG) da Secreta-

ria do Meio Ambiente do Governo do Esta-
do de São Paulo (SMA-SP) organiza este 
ano o 1° SIGMA – Simpósio Geociências e 
Meio Ambiente nos dias 08 e 09 de dezem-
bro, nas dependências da SMA-SP.

Dia 08 está reservado para o II Semi-
nário “Estratégias para Redução de Desas-
tres Naturais no Estado de São Paulo” e o 
dia 09 teremos o I Seminário “Preservando 
a Geodiversidade” com interessantes pale-
tras relacionadas à espeleologia e geocon-
servação.

Mais informações e inscrições:

www.igeologico.sp.gov.br/

ler_noticia.asp?id=377

Público) e preparar projetos para conseguir 
recursos públicos ou privados.

Em longo prazo, como sempre, temos 
que investir em educação, somente com 
uma população esclarecida poderemos 
defender o patrimônio. Países com maior 
tradição na espeleologia e com escolas de 
espeleologia bem estruturadas comumente 
conseguem milhares de espeleólogos liga-
dos a entidades nacionais, além de milhões 
de simpatizantes, algo ainda bem distante 
de nossa realidade.

Nessa jornada precisamos de toda 
ajuda possível e se o que faltava era convite, 
aí vai:  Sua partici-
pação é imprescindível!

(re)filie-se agora mesmo!

A família continua crescendo - Heloisa, 
filha dos sócios Renê e Fernanda
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http://www.sbe.com.br/31cbe.asp
http://www.sbe.com.br/sociedade_sede.asp
http://www.sbe.com.br/aberta.asp
http://www.igeologico.sp.gov.br/ler_noticia.asp?id=377
http://www.sbe.com.br/sociedade_sede.asp
http://www.sbe.com.br/sociedade_filiacao.asp
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CAVERNAS DE MÁRMORE CARRARA
Que tal visitar cavernas do mais legíti-

mo mármore Carrara? Pois isso é bem pos-
sivel para quem for à Itália .

Quem visita a cidade de Carrara, aos 
pés dos verdes Alpes Apuanos, no norte da 
Toscana, tem como fundo montanhas 
branquinhas, mas não se trata de gelo e sim 
do mais puro mármore.

Foi lá que, durante o período do 
Renascimento, Michelangelo encontrou o 
bloco da pedra branca que mais tarde foi 

transformada em seu 
famoso "David".

Durante séculos, a 
economia da região se 
baseou na extração de 
mármore e atualmente 
cerca de 15 mil toneladas 
são retiradas diariamente 
das montanhas, deixando 
grandes cavernas artificiais.

Hoje, além de visitar 
a cidade e comprar estatu-
etas produzidas na região, 
os turistas também podem 

se aventurar pelas cavernas . 
Uma boa pedida nos dias de verão, quando 
a temperatura externa passa dos 30 graus 
Celcius.

Fonte:  O Globo  01/11/2010

publicada em breve –, diferem em muito do 
que é habitualmente feito lá fora. Aos inte-
ressados, a palestra pode ser acessada na 
íntegra .

Outras tendências interessantes 
foram: o uso de LEDs na iluminação fixa de 
cavernas turísticas; os estudos de remoção 
de plantas geradas pela iluminação antiga; 
a capacidade de carga como ferramenta de 
planejamento e gestão; a espeleoterapia, 
para tratamentos de doenças respiratórias e 
até reumatismo, muito comum na Eslová-
quia; o marketing diferenciado nos produ-
tos espeleoturísticos.

Foi uma experiência e tanto, a qual 
espero repetir em breve, tanto no Encontro 
da ISCA (2012, Grécia e Turquia) quanto no 
7° Congresso da ISCA (2014, na Austrália). 
Não posso deixar de mencionar o apoio 
financeiro que recebi da Unesp/Rio Claro, 
bem como o incentivo e apoio de meus 
orientadores, prof. Dr. José Alexandre de 
Jesus Perinotto e prof. Dr. Paulo César Bog-
giani (SBE 0093), sem os quais eu não teria, 
certamente, aceitado o convite de represen-
tar o Brasil no evento

clicando aqui

.

Congressistas na Demänovská Ice Cave

CONFERÊNCIA SOBRE 
PALEOAMBIENTES

A Universidade de Bir-
mingham, no Reino Unido, 
realizará de 26 a 29 de junho de 
2011 a 6ª Conferência Interna-
cional “Mudanças climáticas e 
registros do carste”.

O foco principal é o uso 
de espeleotemas e outros depó-
sitos de cavernas para interpre-
tar o clima e ambientes do 
passado, incluindo o trabalho 
sobre novos processos de 
interpretação do paleo-
arquivos . Trabalhos com base 
em abordagens experimentais e 
de modelagem de simulação 
também são bem vindos.

Os resumos podem ser enviados até 
14 de março de 2011.

www.kr6conference.org

Por Heros Lobo (SBE 1347) - Coordenador da
Seção de Espeleoturismo da SBE (SeTur/SBE)

Realizou-se entre os dias 17 e 24 de 
outubro a sexta edição do Congresso da 

, uma entidade internacio-
nal que agrega cavernas turísticas de mais 
de 30 países do mundo. Apesar de termos 
muitas cavernas turísticas no Brasil, ainda 
não temos nenhuma delas associada na 
ISCA, sendo o Brasil representado por seus 
dois membros associados: eu e o José 
Ayrton Labegalini (SBE 0110).

O evento foi realizado no Eslováquia, 
um país com aproximadamente 2.700km² 
de áreas cársticas e quase 5.800 cavernas já 
conhecidas. O evento foi abrigado em uma 
bela estação de esqui, na cidade de Lip-
tovsky Mikulas, na região das montanhas 
Tatra. Tratam-se de carbonatos do médio 
triássico, com típicas formas cársticas de 
relevo, incluindo o sistema Demänovská, 
com mais de 40km de extensão e 9 níveis de 
galerias sobrepostas.

Associação Internacional de Cavernas 
Turísticas (ISCA)

Na programação, tivemos a oportuni-
dade de assistir palestras de colegas de 
mais de 20 países, com destaque para cien-
tistas de renome internacional, como o 
francês Alain Mangin, o italiano Arrigo 
Cigna e o tcheco Pavel Bosak. As visitas 
técnicas eram feitas diariamente, entre 16 e 
20 horas, um modelo diferente e interes-
sante de programação de evento. A grande 
novidade, não somente para mim, brasileiro, 
mas para muitos colegas de outros lugares 
do mundo, era a visita as cavernas com gelo 
permanente, como a Dobšinská Ice Cave 
(vide “Foto do Leitor” - p.3). Sua tempera-
tura ambiente varia entre -6°C e 2°C, muito 
abaixo mesmo das cavernas mais frias do 
Brasil. A culinária típica eslovaca foi outro 
show a parte, embora se trate de uma comi-
da muito pesada, com muita gordura suína 
e de pato, em função do frio constante.

Fui convidado a representar o Brasil 
no evento, e fui muito bem recebido por 
todos. Grandes contatos foram estabeleci-
dos com colegas dos EUA, Turquia, Áustria, 
Austrália, Coréia do Sul, Bermudas, Alema-
nha, Itália, França, Eslováquia, Eslovênia, 
Romênia e Polônia. A palestra, sobre capa-
cidade de carga em cavernas no Brasil, rece-
beu muitos elogios e comentários, sobretu-
do pela forma diferenciada e inovadora com 
que o tema tem sido tratado no Brasil. Ficou 
muito claro que eles valorizam o pioneiris-
mo, já que a abordagem que usamos na 
capacidade de carga nos 

, bem como 
a que estou usando no doutorado –a ser 

planos de manejo 
das cavernas do Vale do Ribeira

SEXTO CONGRESSO INTERNACIONAL DE CAVERNAS TURÍSTICAS 

Entrevista - TV nacional da Eslováquia
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As cavernas artificiais são atração local
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http://www.i-s-c-a.com
http://www.sbe.com.br/ptpc/tpc_v3_n1_031-043.pdf
http://www.sbe.com.br/diversos/Loboetal_ISCA2010.pdf
http://www.kr6conference.org/
http://oglobo.globo.com/viagem/mat/2010/11/01/marmore-lardon-os-tesouros-da-regiao-de-carrara-na-toscana-onde-as-montanhas-tomam-conta-da-paisagem-922919838.asp
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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

Cachecol também pode ser EPI...
Data: 10/2010 - Autor: Heros Augusto Santos Lobo (SBE 1347)
Dobšinská Ice Cave - Desenvolvimento: 1.483 m. - Desnível 112 m. - Dobšiná (Eslováquia). 
Vide matéria na página 2 deste boletim.  Saiba mais sobre as cavernas de gelo eslovacas

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 UIÁRA Nº1, Sociedade 
dos Amigos do Museu Nacional: 
Out-Dez/1937.

Boletim eletrênico Informativo da 
Sociedade Paraibana de Arqueo-
logia Nº54, SPA: Out/2010.

CARVALHO, J.N.C.; et al. Informa-
ções sobre a jazida fossilífera ple-
istocênica do Lajedo da Escada, 
município de Mossoró, Rio Grande 
do Norte. Mossoró: Coleção Mos-
soroense, 1983.

CARVALHO, J.N.C.; et al.. Relató-
rio preliminar das investigações 
geopaleontológicas na área fossi-
lífera pleistocênica da fazenda 
Lagea Formosa, município de São 
Rafael. Mossoró: Coleção Mosso-
roense, 1983.

CARVALHO, J.N.C.; et al.. A pale-
ontologia no Rio Grande do Norte. 
Mossoró: Coleção Mossoroense, 
1983.

CRADALL, R.. Geografia, geologia, 
suprimento d'água, transportes e 
açudagem nos estados orientais 
do norte do Brasil: Ceará, Rio Gran-
de do Norte e Paraíba. Mossoró: 
Coleção Mossoroense, 1982.

DAKE, C.L.; BROWN, J.S.. Inter-
pretation of Topographic and Gro-
logic Maps. New York: Mcgraw-
Hill, 1925.

DANA, J.D.; DANA, E.S.. Dana´s 
Manual of Mineralogy. New York: 
John Wiley, 1959.

DUNBAR. C.O.. Historical Geology. 
London: John Wiley, 1957.

21 a 24/07/2011
31º CBE - Congresso 

Brasileiro de  Espeleologia
UEPG - Ponta Grossa PR

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

Jan/2011
10ª Expedição

SBE-TO
Aurora TO

www.sbe.com.br/campo.asp

2013
16º ICS - Congresso 

Internacional de Espeleologia
Brno - República Checa

www.speleo2013.com 

Gostou do SBE Notícias?

Então junte-se a nós

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
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