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Por Maria Elina Bichuette 
Lívia M. Cordeiro-Borghezan

Editoras-Chefes

É com satisfação que apresentamos 
mais um numero da Espeleo-Tema, revista 
brasileira dedicada ao estudo de cavernas e 
carste. Esta edição traz como enfoque 
principal a Documentação e Preservação do 
Patrimônio Espeleológico, uma forma de 
contribuir com as discussões pertinentes à 
Instrução Normativa nº 2 de 2009 do 
Ministério do Meio Ambiente, documento 
que apresenta a metodologia de classifica-
ção de cavernas, atualmente em revisão sob 
a coordenação do Centro Nacional de Pes-
quisa e Conservação de Cavernas 
(ICMBio/CECAV).

Nesta linha, dois artigos fazem testes 
categóricos sobre espeleometria e dados 
gerais para aplicação da Instrução Normati-
va, além destes, outros cinco trabalhos de 
documentação, espacialização e arqueolo-
gia são essenciais para proposição de áreas 
prioritárias para efetiva proteção e conse-
quente manejo.

Destacamos também os trabalhos 
que resgataram o caráter exploratório 
da espeleologia brasileira, mostrando 
que tais dados precisam ser divulgados 
em periódicos para acesso a sociedade 
espeleológica como um todo.

Agradecemos as submissões que 
trouxeram contribuições fundamentais 
para discussões aprofundadas sobre os 
caminhos da espeleologia nacional e 
esperamos que isto se torne uma ten-
dência e um incentivo para que mais 
colegas espeleólogos tragam suas 
experiências, documentações e pesqui-
sas para divulgação e difusão.

Agradecemos ainda a confiança 
depositada pela Diretoria da SBE e con-
vidamos a todos para que apreciem os 
trabalhos publicados em mais esta 
edição da Espeleo-Tema. 

Para submissão de artigos ou consulta 
aos já publicados visite

www.cavernas.org.br/

espeleo-tema.asp

quadrados. Durante a inves-
tida, a equipe não estava com 
equipamentos de prospec-
ção vertical, o que impediu a 
exploração interna. O objeti-
vo então foi investigar outro ponto, situado 
na zona de amortecimento do parque.

Trata-se de um abismo formado em 
fenda, com cerca de 300 metros de extensão 
e entre 20 e 30 metros de profundidade. 
Após explorar esta região, a equipe decidiu 
ir até a Fazenda Nova Holanda, atrás de 
outra cavidade. A partir das informações de 
Seu Antônio, dono da mercearia do Passo 
do Pupo, o grupo foi até a fazenda e ao che-
gar conversou com o caseiro, o qual afirmou 
a existência de um abismo. A equipe não 
conheceu o local, pois terá que solicitar 
permissão para o proprietário da área para 
acessá-lo.

Com estas novas descobertas, o muni-
cípio de Ponta Grossa soma 38 cavidades 
subterrâneas.

Fonte: DOLINinforme  07/02/2013

NOVAS CAVIDADES SÃO ENCONTRADAS EM PONTA GROSSA PR
Por Henrique Simão Pontes (SBE 1719)

Membro do GUPE / 2° Secretário SBE 

O Grupo Universitário de Pesquisas 
Espeleológicas - GUPE (SBE G026) realizou 
o último trabalho de campo do ano de 2012 
referente ao projeto apoiado pela Fundação 
Boticário de pesquisa nas cavidades subter-
râneas de Ponta Grossa. O campo aconte-
ceu no dia 16 de dezembro. Participaram 
deste trabalho de exploração Andressa 
Carvalhais, Henrique Pontes e Igor Lopes.

O objetivo desse campo era explorar 
uma área ainda investigada pelo grupo. 
Trata-se de um local situado na porção sul 

do Parque Nacional dos Campos Gerais, 
parte dentro dos limites do parque e parte 
localizada na zona de amortecimento. No 
início do ano de 2012, os membros do 
GUPE já haviam identificado este local por 
imagens do Google Earth e constataram um 
grande potencial espeleológico.

No mês de junho, foi realizado um 
trabalho de campo com o objetivo de explo-
rar este local, mas antes de chegar ao obje-
tivo, a equipe que participava da atividade 
encontrou a Caverna dos Trezentos.

Após os levantamentos na referida 
caverna, o grupo decidiu agora investigar 
esta área e, o que já não era surpresa, con-
seguiu identificar duas novas cavidades 
subterrâneas. A primeira situa-se dentro do 
PARNA dos Campos Gerais. Trata-se de um 
entrelaçado sistema de fendas e abismos, 
muito semelhante ao Sumidouro do Córre-
go das Fendas.

Em certos pontos há verdadeiros “bu-
racos” no meio da rocha, que surgem rapi-
damente, com desníveis entre 20 e 30 
metros e largura da boca entre 1 a 3 metros 

Abismo no PARNA Campos Gerais

Clique na imagem para baixar a revista
Espeleo-Tema (volume 23-número 2)

SBE LANÇA MAIS UMA EDIÇÃO DA ESPELEO-TEMA
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http://www.cavernas.org.br/espeleo-tema/espeleo-tema_v23_n2.pdf
http://www.cavernas.org.br/espeleo-tema.asp
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TRAFICANTES USAVAM 
CAVERNA PARA 

ESCONDER DROGAS, 
ARMAS E MUNIÇÃO

A Union Belge de Spéléologie (UBS),  
entidade colaboradora da SBE na Bélgica, 
acaba de doar a SBE um exemplar do livro 
‘Le Chantoir de Rostène’. O livro está dispo-
nível para consulta de qualquer interessado 
na biblioteca «Guy-Christian Collet.

MENSAGEM DA UBS

Por trás da palavra Espeleologia está 
em primeiro lugar, a palavra "exploração". 
Isto inclui aspectos desportivos da desco-
berta, pesquisa, estudo e observação.

O Conselho Administrativo da UBS 
deseja promover na federação estas diferen-
tes facetas. Assim decidiu publicar e distri-
buir a todos os membros um livro sobre a 
caverna Chantoir de Rostène. 

Este livro resume o trabalho realizados 
na cavidade pelo Groupe de Recherches et de 
Photographie en Spéléologie (GRPS) que 
recebeu o prêmio Alphonse Doemen 2011.

Alphonse trabalhou duro pela federa-
ção, foi nomeado seu presidente honorário 
e buscava promover a investigação na área 
da espeleologia: a pesquisa científica, a 
descoberta, a descrição do ambiente sub-
terrâneo, etc. Isto está alinhado com o 
espírito que desejamos à vocês.

Uma boa leitura... e boas explorações!

TURISMO SOFRE COM O IMPASSE PARA 
REABERTURA DA GRUTA DA LAGOA AZUL

A Gruta da Lagoa Azul que é um dos 
principais pontos turísticos do município 
de Nobres (132 quilômetros de Várzea 
Grande) e também um cartão postal de 
todo o Estado de Mato Grosso, está fecha-
do para a visitação de turistas desde 2002.

O complexo onde está localizado a 
Gruta está sob os cuidados da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente (SEMA) que 
realiza um projeto para o plano de manejo 
do local. A liberação para o turismo na 
região estava prevista para setembro de 
2012, mas ainda não foi entregue. 

O plano de manejo do Parque Estadual 
da Gruta da Lagoa Azul, foi definido no 
Termo de Referência do Componente de 
Proteção de Ecossistemas e de Fauna, con-
tido no Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do Pantanal do Governo do 

Estado de Mato Grosso. 
Neste plano são apresentados diag-

nósticos das condições físicas e socioeco-
nômico-culturais do Parque e seu entorno, 
bem como definidos seus objetivos especí-
ficos, seu zoneamento, as normas e regras 

que deverão presidir o geren-
ciamento da unidade e pro-
gramas e projetos que a 
levem a atingir os objetivos 
propostos.

Mesmo visando à con-
servação da fauna e flora do 
local o Plano de Manejo que 
está atrasado fez diminuir 
consideravelmente o setor 
turístico do município de 
Nobres.

Hotéis, restaurantes e 
comércio em geral têm sofri-

do com a baixa dos turistas pela pouca 
arrecadação. “Com o Parque fechado os 
turistas não chegam aqui. O comercio 
perde, Nobres perde e os turistas também 
perdem”, diz um comerciante da região.

De acordo com a diretora de Turismo 
do município de Nobres, Dahiana Ferlin, a 
Gruta encontra-se interditada pela SEMA, 
ainda está em andamento a realização do 
plano de manejo que está sendo feito pela 
empresa Ecossistema sob a responsabilida-
de da SEMA.

Fontes: VGNews  06/02/2013

LIVRO SOBRE CHANTOIR DE ROSTÈNE

Traficantes de drogas no complexo do 
Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio 
de Janeiro, usavam uma caverna como 
esconderijo de armas, munições e drogas. 
No local, os policiais do Batalhão do Méier 
(3º BPM) encontraram projéteis de vários 
calibres e um cartucho de escopeta calibre 
12. Ninguém foi preso.

A operação, realizada dia 07 de feverei-
ro, tinha o objetivo de sufocar o tráfico no 
conjunto de favelas do Lins. Os PMs recebe-
ram uma informação de que criminosos 
estariam reunidos em uma casa da região, 
mas os agentes do Grupamento de Ações 
Táticas (GAT) não localizaram o grupo.

Durante a busca em outro local, houve 
troca de tiros, mas os suspeitos fugiram e 
ninguém ficou ferido. 

Fonte: R7  08/02/2013

Museu sediou o 6º Encontro Mineiro de Espeleologia

Clique para assistir a reportagem
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TERRA DA GENTE 
DIVULGA O PETAR

O programa Terra da Gente da Rede 
Globo, exibiu dia 09 de fevereiro uma repor-
tagem sobre o Parque Estadual Turístico do 
Alto Ribeira (PETAR), no sul do Estado de 
São Paulo.

A reportagem abordou algumas pes-
quisas, observação de aves e cavernas da 
região.

Fonte: Terra da Gente  09/02/2013

Clique para assistir a reportagem

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/traficantes-usavam-caverna-para-esconder-drogas-armas-e-municao-no-complexo-do-lins-20130208.html
http://redeglobo.globo.com/sp/eptv/terradagenteeptv/videos/t/edicoes/v/terra-da-gente-cavernas-petar-bloco-1/2394951/
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 Marcelo Rasteiro e Delci Ishida

Todas as edições estão disponíveis em 
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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

Filiada à

R

União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

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

solicitados via e-mail.

Seria um cordão umbilical???
12/2012 - 

Lapa da Fazenda Velha (MG-153) - Projeção Horizontal: 15 m. - Monjolos MG.
Segundo os fotógrafos, por se tratar de um local abrigado, com alguma água corrente ou seu 
acúmulo, teria sido propício ao parto naquele tempo. Assim, lançam a hipótese dessa repre-
sentação ser de um pós-parto com bebê ainda ligado à sua mãe pelo cordão umbilical.

Datas: Autores: Nelício Faria de Sales, Maurílio Craveiro da Costa e Maurício Cravo

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMPINAS

11 a 14/07/2013
32º Congresso Brasileiro

de Espeleologia
Barreiras BA

www.cavernas.org.br/32cbe.asp

Boletim NSS News Nº01, National 
Spaleological Society: Jan/2013.

Boletim eletrônico DOLINinforme 
Nº37, Grupo Universitário de Pes-
quisas Espeleológicas: Fev/2013.

Boletim eletrônico Sopra e Sotto il 
Carso Nº01, Centro Ricerche Carsi-
che C. Seppenhofer: Jan/2013.

ROCHEZ, G.(Coord.) Le Chantoir 
de Rostène, Namur - Belgica: Union 
Belge de Spéléologie/GRPS: 2012.

21 à 28/07/2013
16° ICS - Congresso 

Internacional de Espeleologia 
República Checa

www.speleo2013.com

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

3º BALKAN
PHOTO CONTEST

‘NÓS E AS CAVERNAS’
Por Alexey Zhalov 

Bulgarian Federation of Speleology 

Todos estão convidados a enviar as 
suas fotografias. Cada um pode participar 
com até 5 fotos em cada categoria (Pessoa 
no subterrâneo ou Beleza das cavernas). As 
fotografias devem ser enviadas para 
we.and.caves@gmail.com até 15/03/2013.

As fotografias devem ser de 2012 ou 
2013, com autor, país, título e lugar (caver-
na). Todos os arquivos digitais deve ser e, 
JPEG ou JPG e ter entre 1 e 4 MB com pelo 
menos 1600 pixels de largura (se uma ima-
gem horizontal) ou de altura (se a imagem 
de um vertical). Com o envio, os autores 
concordam que podem ser utilizadas pelos 
organizadores em exposições, cartazes, 
calendários, internet e materiais de publici-
dade para divulgação da espeleologia.

As melhores fotografias serão con-
templadas com cartas e prêmios. Uma 
exposição com fotografias do concurso será 
organizado durante o Balkan Cavers Camp 
2013, em Montenegro.

Nelício Faria de Sales, Maurílio Craveiro da Costa e Maurício Cravo

mailto:sbe@cavernas.org.br
http://www.cavernas.org.br/sbenoticias.asp
http://www.uis-speleo.org/
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