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LISTA DE VENCEDORES DO CONCURSO 
FOTOGRÁFICO CAVERNAS DO BRASIL

Por  Heros Lobo (SBE 1347)
Coordenador do Concurso Fotográfico

O julgamento do concurso fotográfico 
“Cavernas do Brasil” foi dia 18 de novembro 
na sede da SBE, em Campinas e a lista de 
vencedores pode ser conferida nesta maté-
ria.

A comissão julgadora foi presidida 
pelo fotógrafo Gustavo Pedro da Asso-
ciação de Fotógrafos de Natureza (AF-
Natura) e contou com a participação da 
geóloga e espeleóloga Regiane Velozo Dias 
do setor de meio ambiente da Votorantim 
Cimentos, e do engenheiro e espeleólogo 
José Ayrton Labegalini da Seção de Relações 
Internacionais da Sociedade Brasileira de 
Espeleologia.

A seleção se iniciou com um breve 
seminário técnico, onde foram discutidos 
os critérios a serem utilizados no julgamen-
to. Foram considerados critérios técnicos 
(composição, exposição correta da luz, 
técnica de iluminação) e da representativi-
dade das fotos (estética, variedade de pai-
sagens em superfície e subterrâneas, rela-
ção do ambiente com o ser humano).

Ao todo foram avaliadas 249 imagens 
de 48 fotógrafos. A seleção foi feita com a 
pontuação de cada uma das imagens em 
uma escala de 0 a 5 por cada um dos avalia-
dores. Posteriormente foi feita a somatória 

simples dos pontos de cada foto, em uma 
escala entre 0 e 15. Para uma primeira análi-
se, foram selecionados 27 fotos para a 
segunda rodada de avaliação, com a nota de 
corte igual a 12 (média 4,0).

Na segunda rodada as 27 fotos foram 
reavaliadas em conjunto, considerando-se 
todos os critérios listados e a finalidade da 
foto (capa do livro, calendário, carteirinha). 
Foi buscado o consenso entre os três avalia-
dores. Primeiramente foram eliminadas 12 
fotos e, em seguida, estabelecido o ranking 
final das 15 fotos premiadas.

A divulgação das fotos e entrega da 
premiação será feita no evento oficial de 
lançamento do livro O Ser Humano e a Paisa-
gem Cárstica, previsto para janeiro de 2012. 
Aproveitamos a oportunidade para parabe-
nizar a todos os participantes do concurso 
e à equipe de organização. Esperamos repe-
ti-lo no final de 2012 e contamos desde já 
com o apoio das comunidades espeleológi-
ca e de fotografia de natureza para o suces-
so da 2ª Edição!

www.cavernas.org.br/concurso

Um anzol encontrado em Timor Leste 
com pelo menos 42 mil anos mostra que os 
homens da caverna eram habilidosos na 
pesca de grandes espécies como o atum, 
que vive em águas profundas.

O artefato feito de concha e encontra-
do por arqueólogos australianos na caverna 
de Jerimalai, é um dos mais antigos do mun-
do e estava junto a restos de 38 mil ossos 
que pertenceram a 2.843 peixes captura-
dos.

Além de seu valor histórico, o anzol 
sugere que os homens pré-históricos pos-
suíam habilidades marítimas avançadas, 
comentou a líder dos pesquisadores, a 
arqueóloga Sue O'Connor. A ponto de eles 
serem capazes de fazer travessias oceânicas 
até a Austrália.

Tendo como base os materiais encon-
trados, O'Connor estima que os homens 
daquela época eram hábeis na confecção de 
ferramentas e exímios pescadores. Mas 
restam dúvidas sobre como era feita a cap-
tura do que viria a ser sua refeição do dia. 
Uma das hipóteses aventada são as redes, 
que seriam utilizadas para esse fim.

"Não está claro que método era usado 
para pescar os peixes, inclusive os de águas 
rasas. Mas o atum pode ser capturado com 
redes e anzóis. De qualquer maneira, parece 
certo que utilizavam uma técnica bastante 
sofisticada", acrescentou ela.

Apesar das descobertas, a pesquisa 
ainda tem um longo caminho a percorrer. A 
arqueóloga espera que os objetos dispostos 
na caverna de Jerimalai expliquem como os 
pescadores conseguiram chegar pelo mar 
até a Austrália há pelo menos 50 mil anos.

"Sabemos que usavam barcas porque a 
Austrália é separada do Sudeste Asiático 
pelo oceano. Quando olhamos as embarca-
ções que os aborígenes usavam, ao entra-
rem em contato com os europeus, vemos 
que eram muito simples como canoas e 
balsas", declarou a especialista.

As descobertas da equipe estão 

.

publi-
cadas na edição de 25 de novembro da 
revista "Science"

Fonte:  Folha  25/11/2011

HOMEM DAS 
CAVERNAS PESCAVA 

ATUM HÀ 42 MIL ANOS

Rk Fotógrafo Local

1º José Humberto M. de Paula Lapa de São Vicente, São Domingos, GO

2º Ramon César Ferreira Gruta do Baú, Pedro Leopoldo, MG

3º Alexandre Lobo Gruta do Chico Pernambuco, Descoberto, BA

4º Sérgio Dotta Junior Gruta da Torrinha, Iraquara, BA

5º Marcelo Canet Krause Abismo Anhumas, Bonito, MS

6º Carlos Leonardo B. Giunco Caverna de Santana, Iporanga, SP

7º Ricardo de Souza Martinelli Gruta do Areado III, Apiaí, SP

8º Alexandre Dotta Lapa Doce, Iraquara, BA

9º Ricardo Cavalcanti Siqueira Gruta da Pratinha, Iraquara, BA

10º Alexandre Dotta Gruta Azul, Chapada Diamantina, BA

11º Alexandre Lobo Toca da Barriguda, Campo Formoso, BA

12º Flávio Tadeu Pires da Silva Caverna São Bernardo, São Domingos, GO

13º José Humberto M. de Paula Lapa do Angélica, São Domingos, GO

14º José Humberto M. de Paula Lapa do Angélica, São Domingos, GO

15º Ricardo Siqueira Gruta de Temimina, Apiaí, SP

CLASSIFICAÇÃO FINAL

http://www.cavernas.org.br/cooperacaotecnica/
http://www.cavernas.org.br/concurso/
http://www.sciencemag.org/content/334/6059/1117.abstract
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Novas 
     Aquisições

Boletim del Museo de la Espeleo-
logía Nº17, Museo Andaluz de la 
Espeleologia: 2011.

Boletim NSS News Nº11, National 
Speleological Society: Nov/2011.

Boletim eletrônico Conexão Sub-
terrânea Nº93, Redespeleo Brasil: 
Out/2011.

Boletim eletrônico Argentina Sub-
terránea Nº29, Federación Argen-
t ina de Espe leo log ía : Out -
Nov/2011.

30/09 a 05/10/2012
46º Congresso Brasileiro

de Geologia
Santos SP

www.46cbg.com.br

21 a 28/07/2013
16º ICS - Congresso 

Internacional de Espeleologia
Brno - República Checa

www.speleo2013.com 

Na boca do dragão...
Data:  - Autor: Bárdia Tupy - Espeleo Grupo de Brasília (SBE G006)10/2011
Lapa do Angélica  (GO-3) -  Proj. Horizontal: 14.100 m. - Desnível: 124 m.
São Domingos-GO / Parque Estadual Terra Ronca (PETeR)

Quase cem filhotes de morcego foram 
resgatados em Brisbane, na Austrália. Os 
pais dos animais morreram durante a pas-
sagem de um furacão, em fevereiro de 2011. 
Os filhotes estão sendo criados por conser-
vacionistas. Um especialista compara os 
morcegos às abelhas. “Sem os morcegos, as 
florestas desaparecem”, afirma.

Os pequenos morcegos frugívoros 
encontrados pelos moradores, geralmente 
vivem nas copas das árvores altas, mas a 
passagem de um ciclone destruiu grande 
parte do ambiente natural deles
Fonte:  G1  26/11/2011
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AUSTRALIANOS 
CUIDAM DE 

‘MORCEGOS-BEBÊS’
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