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Por Marcelo Rasteiro (SBE 1089)

O projeto da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte, no rio Xingú (Pará) já ganhou 
repercussão internacional, mas pouco foi 
divulgado sobre as cavernas da região que 
podem ser destruídas pela barragem se 
valendo do Decreto 6.640/2008.

Belo Monte é criticada pelo 
, um coletivo de organizações 

e movimentos sociais e ambientalistas que 
promoveu diversas manifestações e já 
colheu mais de 500 mil assinaturas contra 
o projeto, além disso, o Ministério Público 
aponta irregularidades e questiona a viabili-
dade da hidrelétrica, mas o governo federal 
defende que a obra tem que sair.

Os 
 apontam a existência 

de 29 cavidades na Área Diretamente Afe-
tada (ADA). Três seriam inundadas pelo 
reservatório e outras três, nas proximida-
des e em cotas inferiores à cota de alaga-
mento, apresentam alto risco de impacto.

Uma das cavernas estudadas, a caver-
na Kararaô, chama atenção por ter sido 

Movimen-
to Xingu Vivo

estudos espeleológicos encomen-
dados para o projeto

classificada como de 
máxima relevância, ou 
seja, não pode ser 
impactada.  Esta caverna 
está entre as três locali-
zadas nas proximidades 
da área a ser alagada e 
abaixo da linha d’água.

As alternativas apresentadas pelo 
estudo para resguardar a caverna Kararaô 
envolvem a instalação de tapetes de argila(-
vide imagem) ou diques com fundação em 
solos/rochas de baixa permeabilidade impe-
dindo que a água atinja a cavidade.

Os documentos apresentados pare-
cem estar bastante completos, mas não é 
bem assim. A , 
emitida em janeiro de 2010, alerta: «Recen-
temente, uma equipe de técnicos do CECAV-
Centro Nacional de Estudos, Manejo e Con-
servação de Cavernas, ICMBio, realizou 
uma vistoria ao local do empreendimento e 
constatou a existência de novas cavidades, 
apontando uma necessidade de haver reade-
quações nos estudos», ou seja, algumas 

Nota Técnica nº 10/2010

Por Drica Castro (SBE 1524) - SES/SBE
Coordenador da Seção de Espeleo Sub 

O 10º PADI Dive Festival 
será de 8 a 10 de abril no 
Centro de Convenções Uni-
versitário SENAC em São 
Paulo, com entrada franca. 
Entre as atrações está a pales-
tra «Mergulho em Caverna» 
com Lamar Hires, domingo, 
dia 10 às 14 horas.

Lamar Hires é um explo-
rador e pioneiro do mergulho. 
Ele passou mais de 25 anos 
explorando e levantamento 
extenso sistema de cavernas 
submarinas perto de sua casa 
na Flórida. 

Uma lenda entre mergulhadores de 
caverna, Lamar é conhecido por sua expe-

riência em mergulho 
sidemount. Ele desen-
volveu muita diretrizes 
para o primeiro treino 
sidemounting e ensinou 
muitos dos mergulha-
d o r e s  s i d e m o u n t  
conhecidos hoje. Explo-
ração subaquática,  
educação e conservação 
são uma paixão que 
levou Lamar em todo o 
mundo. Ele mapeou e 
explorou sistemas de 
cavernas das monta-
nhas do Japão e Repú-

MERGULHO EM CAVERNAS COM LAMAR HIRES
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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

R

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

 Em busca do marisco

BELO MONTE TAMBÉM PODE DESTRUIR CAVERNAS

Churrasco SBE década de 1970
Avari - Collet - Martin
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cavernas simplesmente 
não foram identificadas 
no estudo apresentado. 

 Apesar das falhas 
apontadas pelos técnicos 
do Ibama neste e em 
outros documentos do 
empreend imento ,  o  

orgão emitiu uma licença de instalação 
parcial no dia 26 de janeiro, um tipo de 
licença que nem está prevista no direito 
ambiental brasileiro.

Por enquanto o governo não têm se 
balizado nos estudos e pareceres técnicos 
para tomar suas decisões. Os laudos ditos 
conclusivos costumam apontar uma série 
de questões, que já deveriam ter sido resol-
vidas, como condicionantes, mas nunca 
concluem que o projeto é inviável.

Os documentos relativos ao projeto 
da Belo Monte estão disponíveis para con-
sulta em   
O sistema é pouco prático e não permite 
copiar hyperlinks. Para acessar, busque em 
Consulta, Empreendimentos e digite o núme-
ro do processo (02001.001848/2006-75) e 
depois em Pesquisar, logo abaixo. Na nova 
página, clique no link correspondente a UHE 
Belo Monte. Abrirá uma nova página, daí é 
só clicar em Documentos do Processo e sele-
cionar o documento que lhe interessa. Esse 
vai aparecer em instantes no final da página. 

Agora nos resta aguardar o resultado!

www.ibama.gov.br/licenciamento

Tapete de argila é uma das alternativas para impedir a inundação da caverna Kararaô

Nascente do rio Sucuri - Bonito MS

Entrada caverna Kararaô 

blica Dominicana. 
Quando Lamar come-
çou a mergulhar em 
1979, equipamento de mergulho de explo-
ração qualidade não estava disponível 
comercialmente. Em naquela época, mer-
gulhadores técnicos fizeram a seu próprio 
equipamentos. Construíam backplates e 
lanternas de vedação em sacos plásticos. 
Em 1984, Lamar se juntou a uma empresa 
start-up de equipamentos de mergulho 
chamado "Dive Rite" e ajudou a trazer ao 
mercado equipamentos para mergulho 
técnico.

Mais informações sobre esta e outras 
atrações no site do evento:

 www.padifestival.com.br
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Leme Engenharia Ltda

http://www.sbe.com.br/31cbe.asp
http://www.sbe.com.br/sociedade_sede.asp
http://www.sbe.com.br/aberta.asp
http://www.ibama.gov.br/licenciamento
http://www.padifestival.com.br
http://www.cavernas.org.br/diversos/6365-EIA-G90-001.pdf
http://www.cavernas.org.br/diversos/Belo Monte NT10-2010 Ibama.pdf
http://www.xinguvivo.org.br/
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FUTURO LIDER CHINÊS VIVEU EM CASA-CAVERNA
O vice e provável futuro presidente 

chinês, Xi Jinping, viveu em cavernas artifi-
ciais do vilarejo de Liangjiahe, agora o 
governo tenta transformar esse passado 
em um mito cheio de significado.

A caverna é escura, estreita e cheia de 
mofo. Uma cama coberta com uma esteira 

de palha fica perto da porta. Uma mochila 
de lona verde e uma lanterna estão pendu-
radas em dois pregos enferrujados na pare-
de – bens supostamente deixados para trás 
por um garoto franzino de Pequim que 

viveu na aldeia de Liangji-
ahe há quatro décadas 
para trabalhar no campo.

"Ele gostava de ler 
livros", disse Lu Neng-
zhong, 80 anos, um 
fazendeiro que abrigou o 
menino, Xi Jinping, duran-
te três anos. "Eram livros 
grossos, mas eu não sei o 
que eles diziam. Ele lia até 
cair no sono”.

A tua lmen te ,  o s  
materiais de leitura de Xi 

são discursos e documentos de planeja-
mento do governo – o vice-presidente da 

REDETV EXIBE 
GRUTAS DE 
IPORANGA

O jornal GoodNews da RedeTV exibe a 
matéria «Moradores protegem grutas de 
Iporanga». Clique na imagem para assistir.

Fonte:  RedeTV  12/02/2010

PETZL ADVERTE SOBRE
FALSIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
A Petzl fabricante francesa de produ-

tos para espeleologia, emitiu um alerta, dia 
16 de fevereiro, sobre falsificação de equi-
pamentos de técnicas verticais com sua 
marca.

Segundo a empresa, pela primeira vez 
encontraram cópias de quatro de seus 
equipamentos. O usuário não conseguirá 
identificar as falsificações visualmente, mas 
são produtos de baixa qualidade que não 
atendem as  normas internacionais e põem 
em risco a vida de quem usá-los.

A melhor forma de se prevenir é com-
prar os produtos apenas em revendedores 
autorizados. 

Clique na fonte para mais informações 
(em inglês) sobre os produtos falsificados.
Fonte:  Petzl.com  16/02/2011

Casa-caverna no vilarejo chinês de Liangjiahe

China, de 57 anos, deve assumir o lugar de 
Hu Jintao no próximo ano como líder da 
nação. Sua biografia oficial está sendo cui-
dadosamente maquiada. As autoridades do 
vilarejo têm recebido ordens para impedir 
que jornalistas visitem a antiga casa de Xi.

A aldeia é agora um conjunto de 100 
famílias, duas vezes maior que na época de 
Xi. As casas do povo são cavernas construí-
das nas encostas secas. Os idosos traba-
lham em campos e os jovens foram para as 
cidades à procura de trabalho.

Xi voltou uma vez, décadas mais tarde, 
quando era secretário do partido da provín-
cia costeira de Zhejiang, que estava cres-
cendo. Ele trouxe relógios para distribuir. 
"Ele ficou chocado com o quão pobre a 
aldeia estava", disse Lu. Xi tinha a intenção 
de permanecer por três dias, mas foi embora 
depois de uma hora.
Fonte:  Último Segundo  18/02/2011

Clique na imagem para ver a reportagem

Primeira evidência no Reino Unido
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GRUTA DO REINO UNIDO GUARDA TAÇAS FEITAS DE CRÂNIO
Uma recente descoberta na Gruta do 

Gough, em Cheddar Gorge, Somerset (Rei-
no Unido) , indica que os britânicos primiti-
vos usavam os crânios das suas vítimas 
como taça.

Os cientistas do Museu de História 
Natural de Londres analisaram os restos de 
três esqueletos, entre eles, uma criança de 
três anos que supostamente foi morta por 
práticas de canibalismo. O estudo foi publi-
cado na edição online da .

As três taças datam de há 14.700 
anos e estima-se que tenham sido usadas 
após a última Idade do Gelo. 

Esta é a primeira evidência da existên-
cia de crânio-taça manufaturados no Reino 
Unido, já que exemplos arqueológicos dos 

PLoS One detalhes desta prática são extremamente 
raros. 

Um dos crânios adultos fará parte de 
uma exibição no museu londrino, a partir 
do próximo dia 1 de Março. Fazer recipien-
tes a partir de crânios humanos pode pare-
cer horrível, mas a prática já era conhecida e 

documentada do tempo dos Vikings e 
Citas.

Na época, os humanos já tinham 
aprendido a enterrar os mortos, o que signi-
fica que os restos descobertos são resulta-
do de práticas canibais. Segundo Chris 
Stringer, investigador da instituição que se 
dedica ao estudo dos crânios, “o canibalis-
mo era seguramente um bom método para 
eliminar grupos rivais e conseguir comida". 
"O mais sinistro é que essas pessoas eram 
caçadoras parecidas com seres humanos 
atuais. Faziam ferramentas e pintavam nas 
cavernas, sepultavam os mais chegados, 
não os devoravam e tratavam os seus mor-
tos com reverência", acrescentou Stringer.
Fonte:  Ciência Hoje  17/02/2011
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http://www.petzl.com/en/outdoor/news-1/2011/02/12/warning-regarding-presence-counterfeit-versions-petzl-products
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/nyt/china+busca+tracar+mito+sobre+raizes+e+trajetoria+de+futuro+lider/n1238019307058.html
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0017026
http://www.redetv.com.br/Video.aspx?107,12,170043,Jornalismo,Good-News,Moradores-protegem-grutas-de-Iporanga-Bloco-1
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A Varzea Cheia
Data: 02/2011 - Autor: Nelicio Faria de Sales
Várzea da Pedra - Mocambeiro - Matozinhos-MG.
A varzea da pedra está em constante mudança. Em um dia pode estar seca (vide foto do leitor 
no ) e em outro totalmente cheia d’água. SBE Notícias nº173

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

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

solicitados via e-mail.

Novas 
     Aquisições

Boletim Spelunca Nº120, Fédéra-
tion Française de Spéléologie: 
Dez/2010.

Boletim Espeleo Nº22, Grupo 
Espeleológico de Villacarrillo: 
2010.

CARDOSO, A.. Repensando o Meio 
Ambiente - Ensaio sobre a estupi-
dez humana no trato com a Natu-
reza. Salvador: Ponto & Virgula, 
2010.

PETTERSSON, H.. The Ocean Flo-
or. New Haven: Yale University 
Press, 1958.

PETTIJOHN, F.J.. Sedimentary 
Rocks. New York: Harper & Brot-
hers, 1957.

RAMIREZ, J.E.; DURAN, L.G.. 
Nociones de Prospeccion Geofisi-
ca - Método Sísmico y Magnético e 
Introducción Geológica. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colom-
bia, 1957.

ROLIM, J.L.. Pesquisas de mamí-
feros pleistocênicos no nordeste 
brasileiro. Mossoró: Coleção Mos-
soroense, 1982.

ROMER, A.S.. Vertebrate Paleon-
tology. Chicago-Illinois: The Uni-
versity of Chicago Press, 1933.

ROSADO, V.U.. No chão de Mosso-
ró, umas tantas incursões. Mosso-
ró: Coleção Mossoroense, 1976.

ROSADO, V.U.. A formação cacim-
bas, sua pequena história e outras 
histórias. Mossoró: Coleção Mos-
soroense, 1982.
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Gostou do SBE Notícias?

Então apóie esta iniciativa

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@cavernas.org.br
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