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

Como membro associado da ISCA 
(Associação Internacional de Cavernas 
Turísticas, ou International Show Caves 
Association no original; ver site 

) estou desenvol-
vendo uma lista das principais cavernas 
turísticas brasileiras.

Para esta finalidade específica, esta-
mos considerando como TURÍSTICAS as 
cavernas com as seguintes características:
· Com fluxo regular de visitação (a sazona-

lidade é compreendida, obviamente, 
pois é inerente ao turismo;

· Com estrutura física de visitação (não 
necessariamente iluminada; cavernas 

http://www.i-s-c-a.com

estruturadas para o ecoturismo tam-
bém contam);

· Com gestão da visitação implantada.
O objetivo desta lista é começarmos a 

fomentar no Brasil uma postura estratégica 
de colaboração entre estas cavernas, cujo 
contato será feito posteriormente com o 
gestor de cada uma delas. Além disso, 
muitas das cavernas turísticas brasileiras 
possuem amplo potencial para se inserirem 
em cenários internacionais, atraindo visi-
tantes estrangeiros e melhorando seu fluxo 
de visitação – lembrando que estes visitan-
tes não se sujeitam à sazonalidade do 
calendário habitual de feriados e férias no 
Brasil, sendo uma excelente estratégia de 
ampliação de fluxo.

LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS CAVERNAS TURÍSTICAS DO BRASIL
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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.-

SBE
41 ANOS

 Em busca do marisco

Churrasco SBE década de 1970
Avari - Collet - Martin
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Tapete de argila é uma das alternativas para impedir a inundação da caverna Kararaô

Nascente do rio Sucuri - Bonito MS

Saídas de Campo: Sumidouro do Rio Quebra-Perna

gressistas no valor de R$ 1,90 
(valor unitário para cada refeição).

SUBMISSÃO DE 
TRABALHOS

 
(sexta-feira). São aceitos traba-
lhos técnicos e científicos com 
temas ligados à pesquisa de caver-
nas e áreas cársticas. Os trabalhos 
aprovados serão apresentados em 
plenária ou em painel e publicados 
nos Anais do Congresso (veja 

).

PROGRAMAÇÃO

Pré-congresso (19 e 20 de Julho) Mini-
cursos e saídas de campo
Congresso (21 a 24 de Julho) - Apresenta-

Prazo máximo para envio 
de trabalhos: 03 de Junho de 2011

Anais CBE online já publicados

3ª CIRCULAR

Já estão abertas as inscrições para o 
31° Congresso Brasileiro de Espeleologia 
(31º CBE). As inscrições antecipadas 
podem ser feitas com desconto conforme  
tabela abaixo. 

ALOJAMENTO

Além do desconto na taxa de inscri-
ção, os primeiros inscritos poderão utilizar 
o alojamento universitário gratuito na 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG), basta solicitar sua vaga na ficha de 
inscrição, mas não deixe para a última hora, 
pois as vagas são limitadas.

RESTAURANTE  UNIVERSITÁRIO

Durante todo o evento o Restaurante 
Universitário (RU) da UEPG estará servindo 
café da manha, almoço e janta para os con-

ção de trabalhos, Palestras, Workshops e 
atividades culturais
Pós Congresso( 25 e 26 de Julho) - Saídas 
de campo

Uma versão prévia da programação, 
com as atividades já confirmadas, está 
disponível no site do congresso.

Confira a programação e
inscreva-se agora mesmo!

www.cavernas.org.br/31cbe.asp 
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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.cavernas.org.br/31cbe.asp
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Sócio SBE Não sócio Sócio SBE Não sócio Sócio SBE Não sócio

Profissional R$ 70,00 R$ 140,00 R$ 90,00 R$ 180,00 R$ 160,00 R$ 320,00

Estudante R$ 35,00 R$ 70,00 R$ 45,00 R$ 90,00 R$ 80,00 R$ 160,00

Expositor

Valores de Inscrição

Até 20/05/2011 De 21/05 à 10/07/2011 Após 10/07/2010

R$ 360,00 R$ 400,00 R$ 480,00

Modalidade

Assim, pedi-
mos aos gestores 
e conhecedores 
d a s  c a v e r n a s  
turísticas brasilei-
ras o retorno desta 
solicitação, indicando  os seguintes dados:

· Nome da caverna;

· Município e estado;

· Nome do gestor ou responsável;

· Contatos de e-mail e telefone.

As informações podem ser enviadas 
diretamente para o e-mail da SeTur/SBE:

 turismo@cavernas.org.br

http://www.i-s-c-a.com
http://www.sbe.com.br/31cbe.asp
http://www.sbe.com.br/sociedade_sede.asp
http://www.sbe.com.br/aberta.asp
http://www.cavernas.org.br/31cbe.asp
http://www.cavernas.org.br/31cbe.asp
http://www.cavernas.org.br/31cbe.asp
http://www.cavernas.org.br/anaiscbe.asp
mailto:turismo@cavernas.org.br
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LIVRO SOBRE ARQUEOLOGIA PARAIBANA
Acaba de ser lançado o livro «A esca-

vação arqueológica da necrópole Sítio Pin-
turas I, na APA das Onças, em São João do 
Tigre: traços indeléveis dos indígenas cariris 
nos sertões da Paraíba» de Juvandi de Souza 
Santos (SBE 1228).

O livro trata das atividades arqueoló-
gicas desenvolvidas entre 2008 e 2011 no 
sítio Pinturas I, no extremo sul da Paraíba. 
O mesmo, aponta os resultados obtidos 
com a escavação, que vai desde as datações 
obtidas, a metodologia aplicada em todas 
as etapas das análises e o estudo do entor-
no do sítio, especialmente citando a fauna e 
a flora exuberante da região.

A publicação recebeu financiamento 
do Centro Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e as insti-
tuições interessadas em adquirí-lo podem 
contatar o autor pelo e-mail:

juvandi@terra.com.br

BOLETIM IG SOBRE 
PALEONTOLOGIA 

PAULISTA
O Instituto Geológico (IG), orgão 

vinculado a Secretaria do Meio Ambiente 
do Governo do Estado de São Paulo,  acaba 
de lançar um boletim sobre bibliografia da 
paleontologia do estado.

O Boletim IG é um periódico sobre 
Geociências e áreas correlatas com conteú-
do técnico-científico. Sua linha editorial 
deu continuidade àquela do Boletim do 
Instituto Geográfico e Geológico (Boletim 
IGG), que teve sua publicação encerrada em 
1975, que por sua vez sucedeu ao Boletim 
da Comissão Geográfica e Geológica de São 
Paulo (Boletim CGG) de 1889 a 1930.

O volume 18 do boletim, de autoria 
dos pesquisadores Percy Corrêa Vieira, 
Sergio Mezzalira (in memoriam), Paulo 
Alves de Souza, Fernando Cilento Fittipaldi 
e Maria da Saudade Araújo Santos Mara-
nhão, trata da 

no site do IG.

“Bibliografia analítica da 
paleontologia do estado de São Paulo - 
parte 3 - período 1997–2000”  e está dis-
ponível para download 
Fonte:  IG/SMA  24/02/2010

POÇO ENCANTADO SERÁ REABERTO
Depois de um 

longo tempo fechado 
à visitação (vide 

 p.3), 
desde novembro de 
2007, o Poço Encan-
tado, na Chapada 
Diamantina (BA) será 
reaberto em março.

O guardião da 
gruta, Miguel Jesus da Mota, convida a 
todos para a solenidade de reabertura mar-
cada para dia 11 de março às 10 horas. 

No evento estarão presentes o Presi-
dente do Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICMBio),  

SBE 
Notícias nº68

S r. R ô m u l o  J o s é  
Fernandes Barreto 
Mello, o Chefe do 
Centro Nacional de 
Pesquisa e Conser-
vação de Cavernas 
(CECAV), Sr. Jocy 
Brandão Cruz, o 
Superintendente do 
Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), Dr. Célio Costa Pinto, 
dentre outras autoridades de âmbito fede-
ral, estadual, e municipal, integrantes do 
Circuito do Diamante.
Fonte:    27/02/2011Poçoencantado.com

Um exemplar foi doado à biblioteca da SBE

3 anos e 4 meses de interdição

Travertino na Gruta do Pinheiro Seco

GUPE REALIZA EXPEDIÇÃO PINHEIRO SECO II
O Grupo Universitário 

de Pesquisas Espeleológi-
cas - GUPE (SBE G026) 
realizou sua II expedição à 
região de Pinheiro Seco, 

município de Castro-PR, no período de 29 
de janeiro a 04 de fevereiro.

Nos sete dias de expedição, além de 
identificar novas cavidades, o grupo apro-
veitou para fazer uma documentação foto-
gráfica das cavernas já registradas e topo-
grafar novas galerias.

As descobertas devem ser regitradas 
em breve, mas um relato do dia-a-dia da 
expedição já foi publicado no boletim ele-
trônico do grupo, o DOLINinforme nº15.

Mais informações no site:

 www.gupecaves.com.br Fonte:  DOLINinforme  28/02/2011

PARQUE DA LAPA 
GRANDE TEVE CURSO 

DE ESPELEOLOGIA
O Instituto Estadual de Florestas (IEF), 

realizou de 15 a 28 de fevereiro o IV Módulo 
da Capacitação dos Educadores e Gestores 
do Entorno do Parque Estadual da Lapa 
Grande (CEGEPE), em Montes Claros MG.

O curso é ministrado em parceria com 
o departamento de Geociências da 
UNIMONTES e UFMG, com a coordenação 
da Dra. Aneliza de Almeida Miranda Melo, 
gerente do parque.

Este módulo, de um total de 10, abor-
dou as matérias de Espeleologia, Arqueolo-
gia e Paleontologia, foi ministrado pelos 
professores Ms. Cássio Alexandre Silva e 
Ronaldo Lucrécio Sarmento (SBE 0572) e 
deve fornecer subsídios para a estruturação 
da Escola Brasileira de Espeleologia (eBRe) 
da SBE.

Dentre as atividades do curso, no dia 
26 de fevereiro, os alunos participaram de 
um seminário e visita técnica à Lapa 
D’Água, acompanhados por monitores e 
instrutores do Espeleogrupo Peter Lund 
(EPL) e Rede Universitária de Estudos Cien-
tíficos e Espeleológicos (GRUCAV).
Fonte:  Ronaldo Sarmento  23/02/2010
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http://www.gupecaves.com.br
mailto:juvandi@terra.com.br
http://www.pocoencantado.com
http://www.cavernas.org.br/sbenoticias/SBENoticias_068.pdf
http://www.igeologico.sp.gov.br/downloads/livros/Boletim%20IG%2018.pdf
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sbe@cavernas.org.br

:

www.cavernas.org.br

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

Filiada à

NotíciasNotícias

R

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

Onde está o Zezinho?
Data: 02/2011 - Autor: Marco Antonio Bragante Filho
Sociedade Excursionista e Espeleológica - SEE (SBE G001)
Gruta do Zezinho Beraldo (MG-1061) - Piumhi-MG.
A gruta apresenta grandes escorrimentos, colunas, estalactites e ossadas. 

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 Acta Carsologica Nº3, Slo-
venska Akademija Znanosti in 
Umetnosti: 2010.

Boletim eletrônico DOLINinforme  
Nº15, Grupo Universitário de Pes-
quisas Espeleológicas: Fev/2011.

Boletim eletrônico Informativo da 
Sociedade Paraibana de Arqueo-
logia Nº57, SPA: Jan/2011.

Boletim eletrônico Espeleorevista 
Puerto Rico  Nº3, Federación Espe-
leológica de Puerto Rico: Jun-
Dez/2010.

Boletim eletrônico Boletim do 
Instituto Geológico V.18, IG: Jan-
Dez/2010.

Revista In The Mine Nº30, Facto 
Editorial: Nov-Dez2010.

SANTOS, J.S.. A escavação arque-
ológica da necrópole sítio Pinturas 
I, na APA das Onças, em São João 
do Tigre: traços indeléveis dos indí-
genas cariris nos sertões da Paraí-
ba. João Pessoa: JRC, 2011.

ROSADO, V.U.. Padre Florêncio 
Gomes de Oliveira, primeiro pio-
neiro do petroleo mossoroense, 
em 1853. Mossoró: Coleção Mos-
soroense, 1987.

SANTOS, R.S.. Fauna cenozoica 
da região nordeste do Brasil. Mos-
soró: Coleção Mossoroense, 1982.

SELLEY, R.C.. Na Introduction to 
Sedimentology. London: Acade-
mic Press, 1976.

21 a 24/07/2011
31º CBE - Congresso 

Brasileiro de  Espeleologia
UEPG - Ponta Grossa PR

www.cavernas.org.br/31cbe.asp

Jan-Fev/2011
10ª Expedição

SBE-TO
Aurora TO

www.cavernas.org.br/campo.asp

2013
16º ICS - Congresso 

Internacional de Espeleologia
Brno - República Checa

www.speleo2013.com 

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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http://www.cavernas.org.br/sociedade_filiacao.asp
mailto:sbe@cavernas.org.br
http://www.cavernas.org.br/sbenoticias.asp
http://www.uis-speleo.org/
http://www.fealc.org/
http://www.campinas.sp.gov.br
mailto:sbe@cavernas.org.br
http://www.cavernas.org.br/31cbe.asp
http://www.cavernas.org.br/campo.asp
http://www.speleo2013.com 
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