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MENSAGEM DA DIRETORIA 

O mandato da nossa diretoria está findando. Após a Assembleia Eleitoral realizada no último 31 de julho, 
onde foram escolhidas a nova Diretoria e o Conselho Fiscal da SBE, nossa missão agora é fazer a 
adequada gestão de mudanças, de forma a termos a melhor e mais efetiva transição possível. Foram dois 
anos bastante tumultuados que exigiram resiliência e criatividade para superar os desafios impostos pela 
pandemia. Por outro lado, foram também dois anos de superação e crescimento pessoal para todos nós. A 
comunidade espeleológica é pequena, mas muito exigente, e conciliar os interesses de um grupo diverso 
como o nosso implica em desdobrar-se, com bastante empatia, para tentar atender todas as expectativas. 
Fizemos o nosso melhor e é com sentimento de dever cumprido que nos preparamos para passar o 
bastão! 

Nesses dois anos, confesso, uma das tarefas mais prazerosas de realizar foi justamente preparar este 
editorial, a mensagem da diretoria. Oportunidade única para refletir sobre o que aconteceu no mês, 
destacar as principais ações da SBE e posicionamentos da Diretoria. Oportunidade de homenagear 
pessoas e instituições, celebrar datas comemorativas... E é nesse espírito que gostaria de dizer o quanto 
essa edição é particularmente especial para mim, pois ela celebra o Dia dos Pais. Tendo a ser discreto com 
a minha vida privada... participo pouco da rotina das redes sociais. No entanto, nesta edição resolvi fazer 
coro a todos aqueles que enviaram relatos de sua vida como pais. Resolvi aproveitar a oportunidade para 
me emocionar. 

E com essas poucas palavras, deixo a seguir uma reflexão importante, que se aplica a democracia, 
a paternidade, a vida em sociedade... 

“Viver é isto: ficar se equilibrando todo o tempo entre escolhas e consequências.”  

       Jean-Paul Sartre 

Allan Calux 
Presidente da SBE 
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Dia dos Pais

Agradecemos a todas as pessoas que enviaram seus textos e fotos em homenagem 
aos papais. Pessoas que pararam os seus diversos afazeres diários para compartilhar 
lembranças e memórias nessa data especial. 

Ficamos em diversos momentos extasiados e agradecidos pela oportunidade de ler e 
registrar essas histórias cuja simplicidade refletem, em diversos momentos, a essência 
que nos leva ao fascinante mundo da espeleologia. 

Muito obrigado e parabéns a todos os Pais! 

Comissão do SBE Notícias 

Só existe uma coisa que eu amo mais que caverna: ser pai

2010 – Petar: Trio puro 
amor: minha primogênita 
Bia entre meu primo André 
e minha prima e afilhada 
Lorena.

2018 – Bonito. Eu e 
a caçula Lulu, 

companheirassa das 
longas viagens. 

Por Thomaz Rocha e Silva
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Espeleologia é Vida! 
Por Gabriela Slavec 

Que alegria poder homenagear meu pai, de quem não consigo lembrar sem pensar em 
cavernas! 

Uma das pessoas mais ativas na história da Espeleologia Brasileira, Peter Slavec gostava de 
planejar e registrar com detalhes todas as suas saídas e expedições para as cavernas. Tem fotos 
lindas e mantinha sempre atualizados diários de campo com relatos, desenhos e croquis 
detalhados. Fez muitos trabalhos de exploração e mapeamentos no Brasil, mas tinha especial 
carinho pelas regiões de Caboclos e Bethari, no PETAR, e pelas cavernas de Goiás, hoje PETER. 

Nascido na Eslovênia, sempre teve um grande amor pelas montanhas e pela natureza. 
Aos 16 anos veio para o Brasil e foi no Clube Alpino Paulista (CAP) que começou a praticar 

ativamente o Montanhismo e o Alpinismo. Em 1959, com a chegada do espeleólogo francês Michel 
Le Bret no CAP, Peter se apaixonou pelas cavernas, acompanhando Le Bret nas suas primeiras 
incursões em cavernas no Brasil. Desde então, não saiu mais do mundo subterrâneo, até o início 
dos anos 2000. 

Sócio fundador da SBE, também divulgou amplamente a Espeleologia através de palestras e 
apresentações. 

De quando eu era pequena, lembro de reuniões em nossa casa para planejar expedições, com 
brasileiros, franceses, eslovenos, italianos, era sempre uma grande animação. 

Fui privilegiada por poder acompanhar várias dessas viagens, para o PETAR ou para Goiás. E, 
depois, segui os passos de meu pai, sempre registrando tudo e me tornando croquista nas saídas 
de topografia da União Paulista de Espeleologia (UPE). 

Minhas melhores lembranças são das viagens que fizemos com meus pais quando crianças. 
Lembro demais dos acampamentos em Caboclos e em Itatiaia, muitas vezes com várias 

famílias do CAP, quando as crianças passavam o dia se divertindo, enquanto os pais estavam nas 
cavernas ou nas montanhas. 

Finalizando, deixo aqui meus parabéns para o meu pai, que foi responsável por tantos capítulos 
importantes da história da Espeleologia nacional, sempre com respeito, muita dedicação e amor! 

Ele foi um exemplo e uma grande inspiração para mim e, certamente, para muitas pessoas que 
conviveram com ele! 

Parabéns a todos os pais espeleólogos desse Brasil!! 

Peter e o filho, Jurij, em 
Caboclos, 1982.

Peter Slavec numa caverna de Goiás.

Peter & Hilda, na Gruta Monjolinho.
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Viagem Cosmológica 
Por Allan Calux 

Há um bocado de anos atrás resolvi que seria pai e então depois encontrei, ou melhor, 
reencontrei, aquela que seria a mãe das nossas filhas Luiza e Helena (ainda na barriga da 
mamãe). Sim, exatamente nessa ordem. E é bem verdade que de todos os desafios que a vida 
nos impõe, para esse eu vinha me preparando desde a adolescência. No duro, sem demagogia, 
de todos os planos, ser pai foi um dos que nunca sofreu desvio!  

Ser pai, é das coisas mais sérias que existem, e por vários motivos. Exige discernimento, 
equilíbrio, senso crítico e atenção. Mas veja, não estou falando de tomar cuidado para que a 
criança, ainda engatinhando, não enfie o dedinho especialmente desenhado para ser enfiado em 
tomadas. Ou para que, dando os primeiros passos, a dita cuja não bata a testa na quina da 
mesa... Estou falando é de ter o cuidado de ensinar que não existe nem cor e nem brinquedo de 
menino e de menina. Que o amigo da mamãe pode namorar homens e a irmã do papai pode 
namorar mulheres, porque assim eles querem e assim se sentem felizes e bem consigo mesmos. 
Que aquele menino que vende bala no semáforo todos os dias de manhã deveria estar na escola, 
e que se ele não está, temos nossa porção de responsabilidade. É explicar que algumas pessoas 
acreditam em Deus, outras pautam suas escolhas pela Ciência, e que ambos estão certos, mas 
que a Terra é redonda com certeza, foi comprovado. É explicar, desde cedo, o que é melanina, 
miscigenação, sincretismo cultural, e como as escolhas são sim determinantes, mas prescindem 
de oportunidades. É esclarecer, mesmo que seus filhos usem fraldas ainda, o que há por trás do 
voto impresso. Ser pai é ser exemplo, mas exemplo de que? Do melhor ser humano que você 
puder ser. Esse é o verdadeiro desafio da paternidade, buscar incessantemente ser melhor do que 
se é!
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Pelos caminhos da paternidade  
Por Marina Lopes Rossi (mãe do Cadu) 
Colaboradora do Observatório Espeleológico 

E de repente chegou o seu segundo Dia dos Pais. 
Passou tão rápido, mas, ao mesmo tempo, parece que 
tem uma vida desde que nosso pequeno chegou, e 
nos transformou.  

E te transformou em pai. Um pai de verdade, não 
apenas um pai que ajuda, mas sim um pai que cria e 
caminha junto comigo.  

Um pai engraçado, que não mede esforços para 
arrancar as risadas mais gostosas da nossa vida. Um 
pai cuidadoso, que está sempre avaliando riscos e 
cuidando do nosso menino, que a cada dia se arrisca 
mais e mais, tentando dar os seus primeiros 
passinhos.  

Um pai que quer mostrar para o nosso pequeno o 
mundo todo, cada curva de rio, cada estrada e, claro, 
as cavernas e o carste. Um pai. O melhor que nosso 
menino poderia ter.Parabéns a todos os pais 
espeleólogos desse Brasil!! 

Fotos de cima para baixo:  
a) Praia de Camburi, São Sebastião/SP, Foto: Marina Rossi, 2020; b) 

Rio Veríssimo, Goiandira/GO, Foto: Marina Rossi, 2020; c) Represa na 
Lapinha Da Serra, Santana do Riacho/MG, Foto: Marina Rossi, 2020; d) 

MG 223 em Estrela do Sul/MG, Foto: Marina Rossi, 2021; e) primeiro 
contato com o Carste. Concha acústica no maciço do Baú, Pedro 

Leopoldo/MG, Foto: Marina Rossi, 2021.

Por Fernando Andrade 
Grupo Mundo Subterrâneo de Espeleologia (GMSE), Paripiranga (BA). 

     Homenageio João Andrade Silva, meu pai que 
desde da década de 80 passou a conhecer, visitar 
e admirar as cavernas do município de Paripiranga 
(BA), através dele que me veio tanta expiração e 
paixão para cuidar e preservar e se tornar um 
Espeleólogo um apaixonado por CAVERNAS. 
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Ao meu pai e o PETAR  
Por Nalu Lopes Amaral 

Ah! Se ele for o amor da vida de alguém... ele é o meu!  
José Lopes Reis, popularmente conhecido como Zé das Grutas.  
Desde muito pequeno desbravou as cavernas e as regiões que as abriga. São 45 anos de 

história, aventuras, causos e descobertas no Petar. 
Além de ter participado da gestação do Petar, integrou sua vida em conhecimento 

biodiversidade fauna e flora, além da Espeleologia. 
Me recordo de uma ocasião. Eu e meu pai irmos numa visita a caverna Temimina, onde 

dormimos em uma toca localizada no arreião, no Jardim Suspenso. 
Quando acordei pela manhã. Ele havia descido uns 60 metros de corda, para buscar água, 

para fazer um mingau de aveia para mim. 
Posteriormente, descemos de corda para conhecer e deslumbrarmos as belezas que nos 

cercava. 
No caminho encontramos com a onça pintada. Eu num primeiro momento afirmei para meu pai 

que era um cachorro lindo e colorido.  
Em nossas caminhadas lembro que meu pai ia cantando músicas pra mim pelo caminho. Hoje 

recordo desses momentos com muita saudade. Saudade dessa época tão maravilhosa que vivi 
com meu pai. 

Muitas recordações de um homem que merece todo meu respeito, admiração e o meu grande 
amor.

Zé das Grutas e Nalu a caminho da 
Gruta do Tombo em Apiaí (SP).

“Tudo que você me proporciona 
é mágico porque vem do seu 
coração. Papai, eu adoro 
você!” (Nalu, maio de 2021).

Michel Le Bret e o Zé das Grutas, na 
entrada da Gruta Casa de Pedra.

Por Alberto Martins, 
     
Gostaria de homenagear neste dia o papai da mãe do meu 

pai...especialmente no espaço dos cientistas, que são vocês 
todos da SBE, para que lembrem-se que apesar das dificuldades 
que a ciência exige para ser construída, vocês espeleólogos 
deixam solidificado o caminho do conhecimento com a 
admiração de seus filhos, netos, bisnetos, por várias gerações, 
bem como de toda a Humanidade.  Carinho por toda sua família 
e conhecimentos conquistados. 

Richard Krone com sua filha Ana 
Maria Martins Krone (depois de 

casada), em seu quintal.
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Legados 
Por Edvard Dias Magalhaes 

A primeira memória que tenho de uma caverna vem da minha infância, e nela está presente a 
sólida figura de meu Pai – Seu Zé Manel. Um sertanejo observador, de sorriso largo, que cuidava 
calado, sem interferir nas aventuras da grande prole que se espalhava a investigar as formações 
rochosas dos primeiros salões de uma caverna, que creio, ser a Lapa Nova em Vazantes (MG). 
Deste passeio em família, recordo de me espremer contra a parede para evitar a queda, no que 
imaginava ser um grande abismo, das explicações simples e mágicas de como a natureza 
esculpia imagens de santas nas pedras e da autorização muda para que me aventurasse na 
penumbra, que me parecia infinita.  

Décadas depois me emociono com esta maravilhosa linha de continuidade chamada Família e 
me vejo dividindo com minhas filhas Ana e Letícia o encantamento pelo o que a natureza reserva a 
quem se aventura no subterrâneo.  

Quais marcas ficarão impressas nestas passagens? Em que momento no futuro elas se 
replicarão? 

Certo é que a Natureza e o Humano permanecerão se entrelaçando, e brincando com a 
memória do tempo e das pessoas, construindo o legado de gerações.

Em família, na Lapa de Terra Ronca, São Domingos (GO).

Letícia, aos 2 anos e 
pronta para cavernar.

Letícia, aos 4 anos, na Lapa do Angélica, 
São Domingos (GO).

Letícia, aos 6 anos, na 
Cachoeira da Gruta do 
Funil, Mambaí (GO).

Ana, aos 10 anos, no Buraco das 
Araras, Formosa (GO).

Expedição Terra Ronca Kids – EGB, 2014, duas 
gerações de espeleólogos cavernando juntos em São 
Domingos (GO).
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Dia dos Pais – Relembrando a filiação antes de nascer  
Por Nivaldo Colzato 
SBE 0181 
Espéleo Grupo Monte Sião (EGMS) 
Secretário Adjunto da União Internacional de Espeleologia (UIS) 

Se alguém nos pedir para selecionar os momentos mais marcantes de nossas vidas, o 
nascimento de um filho, para quem já viveu essa experiência mágica, certamente estará no topo 
da lista.  

Comigo não é diferente. Minha filha Alice nasceu no dia 4 de julho de 2007, um mês após o 
término da gestão em que estive como Presidente da SBE. Por estar em posição sentada, o parto 
normal foi descartado. Então o médico nos disse que podíamos escolher uma data entre 1º e 10 
de julho para a cesariana. 

O dia 4, portanto, foi decidido, entre outros motivos, por ser aniversário da Porcelana Monte 
Sião, indústria daquele município mineiro onde trabalhei de 1976 a 1984, período em que fui 
apresentado às cavernas pelo José Ayrton, o Labegalini, e meu primo Carlos Adalberto Daldosso 
(Carlito). Daí que me tornei membro do Espéleo Grupo Monte Sião (EGMS) e a espeleologia 
entrou na minha vida para nunca mais sair. 

Com a chegada da Alice “agendada” com duas semanas de antecedência, tratei logo de ir à 
sede da SBE, em Campinas-SP (35 km de Pedreira, onde moro), providenciar sua filiação. 

Na manhã daquele 4 de julho de 2007, portanto, a poucas horas de me tornar pai, cheguei ao 
hospital – com a também futura mamãe, obviamente – levando na bagagem a carteirinha de sócio 
SBE Nº 1644. A “cerimônia” de entrega para a titular se deu no dia seguinte, ainda no hospital, e 
foi devidamente registrada, não apenas em foto, mas principalmente na minha memória, e no meu 
coração.    

A SBE já teve diversos casos de filiação de crianças com poucos dias de vida, porém, Alice 
parece ser a primeira a ter ficha preenchida e carteirinha de sócio emitida antes de vir ao mundo. 

Nesse meu 15º Dia dos Pais, deixo o meu espeleoabraço a todos aqueles que, assim como eu, 
puderam viver a emoção indescritível da chegada de um filho e saborear, a cada ano, as cenas 
que retratam seu crescimento e evolução.  

Alice, com um dia de vida, 
ao lado de sua carteirinha 
de sócio SBE Nº 1644: 
Filiação preparada antes 
do nascimento.  
Foto: Nivaldo Colzato.

Nivaldo e Alice na sede da SBE, em julho de 2009. 
Foto: Marcelo Augusto Rasteiro.

Alice, em 4 de julho de 
2021, no aniversário de 
14 anos.  
Foto: Nivaldo Colzato.
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Nascer  

“O filho já tinha nome, enxoval, brinquedo e destino traçado. Era João, como o pai, e 
como aconselhavam a devoção e a pobreza. Enxoval e brinquedo de pobre, comprados 
com a antecedência que caracteriza não os previdentes, mas os sonhadores. E destino, 
para não dizer profissão, ou melhor, ofício, era o de pedreiro, curial ambição do pai, que, 
embora na casa dos trinta, trabalhava ainda de servente. Tudo isso o menino tinha, mas 
não havia nascido. Eles nascem antes, nascem no momento em que se anunciam, quando 
há realmente desejo de que venham ao mundo. O parto apenas dá forma a uma realidade 
que já funcionava. Para João mais velho, João mais moço era uma companhia tão patente 
quanto os colegas da obra, (...)E o menino, que tinha sido tanto tempo, deixou de repente 
de ser”. 

Trechos da crônica “Nascer” de Carlos Drummond de Andrade. 

Maylon Alberto, 
Quando nós nos encontramos pela primeira vez, naquele fim de tarde no dia 20 de dezembro 

de 2013, você tinha 11 anos e 11 meses. 
Lembro-me que apesar do atraso você disse mais tarde “pelo menos vocês vieram.” 
Sei que com o tempo fomos aprimorando a nossa relação. 
Não tive filhos, porém como um pai que acompanha o desenvolvimento ainda no útero. Busco 

acompanhar o seu desenvolvimento enquanto pessoa. 
Igual ao filho da história de Carlos Drummond você já tinha um nome quando veio a integrar a 

minha vida. 

Roberto Cassimiro. 

Maylon Alberto e Roberto Cassimiro, na 
Caverna e na Fazenda do sr. Dedé, município 

de Baldim (MG). Janeiro de 2019.

Referência
Carlos Drummond de Andrade, Fala, amendoeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
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Théo na Gruta do Salitre, Diamantina (MG). 
Foto: André B. Machado, março de 2020.

Na foto acima temos o Cadu (Carlos 
Eduardo) filho do Fred Lott (Carlos 
Frederico). 

Allan Calux trocando as fraldas da filha 
Luiza. Loca dos Negros, município de 
Pains (MG). Foto: Robson Zampaulo. 

Carin Beatriz, Robson Zampaulo 
e Ana Júlia. Nascente do Rio São 

Francisco, julho de 2018.
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SBE elege Diretoria e Conselho Fiscal para a Gestão 2021 – 2023

Por Allan Calux 
Presidente da SBE (Gestão 2019-2021)

Em atendimento ao estatuto e regimento interno da 
SBE, aconteceu no dia 31 de julho a Assembleia Geral 
Ordinária com fins eleitorais. A novidade deste ano foi 
que, infelizmente, devido ao adiamento do 36º 
Congresso Brasileiro de Espeleologia, a eleição 
precisou ocorrer em ambiente virtual. A decisão foi 
tomada pela Assembleia Geral da SBE constituída em 
abril deste ano, ocasião em que foram aprovadas 
também as contas do ano fiscal de 2020. Considerado 
fórum adequado para o processo eleitoral, o congresso 
brasileiro, evento máximo da espeleologia no nosso 
país, reúne espeleólogos de todas as regiões, 
permitindo uma maior interação entre os candidatos e a 
comunidade espeleológica nacional. No entanto, devido 
a crise sanitária imposta pela pandemia de COVID-19, 
esta reunião presencial não foi possível. 

Em 10 de junho, pouco mais de 50 dias antes das 
eleições, a Diretoria da SBE convocou por meio da 
Circular SBE 01/2021 a inscrição de chapas para 
concorrer a Diretoria e candidatos ao Conselho Fiscal. 
Essa circular teve também o papel de informar acerca 
dos prazos para participação do processo eleitoral, que 
foram os seguintes: 

- 25/07/2021: inscrição de chapas à Diretoria e 
candidatos ao Conselho Fiscal  

- 26/07/2021: divulgação das chapas e candidatos 
inscritos 

- 27 a 30/07/2021: período de votação on-line 
- 31/07/2021: apuração e divulgação dos resultados, 

durante a Assembleia Geral da SBE 

Para que a votação fosse segura e auditável, a 
Diretoria da SBE abriu concorrência para seleção de 
empresa especializada em eleições virtuais. A escolha 
levou em consideração não apenas o preço, mas 
também a qualidade técnica do serviço, razão pela qual 
f o i o p t o u - s e p e l a e m p r e s a E l e j a O n l i n e 
(www.elejaonline.com). No dia 26/07/2021 a SBE 
encaminhou aos seus associados a Circular SBE 
02/2021, onde foram divulgadas as chapas e candidatos 
escritos bem como as orientações para participar da 
votação, incluindo a informação de que todos 
receberiam de forma automática um usuário e senha 
para acessar o sistema, o que pôde ser feito por meio 
de computadores, tablets ou celulares. 

Para a Diretoria da SBE houve uma única inscrição, 
tendo sido eleita com 165 votos a favor, 1 voto contra e 
10 votos em branco. Denominada “EspeleoConexão”, a 
chapa composta por Roberto Cassimiro (Presidente), 
Henrique Simão Pontes (Vice-presidente), Elizandra 
Goldoni Gomig (1ª Secretária), Daivisson Batista Santos 
(2º Secretário), Tatiane Monteiro da Silva (1ª Tesoureira) 
e Nair Fernanda Burigo Muchiutti (2ª Tesoureira), 
buscou representatividade regional, de gênero e de 
opiniões. Reproduzimos abaixo, na íntegra, sua 
mensagem e propostas de gestão: 

“Espeleólogas e Espeleólogos,  
A Chapa EspeleoConexão se apresenta à comuni- 

dade espeleológica em um momento bastante 
conturbado do cenário mundial e nacional. A pandemia 
de COVID-19 impôs a readequação do nosso cotidiano 
a partir do distanciamento social abrupto, ceifou (e 
continua ceifando) a vida de nossos familiares e 
amigos, impactou a economia e ampliou as 
desigualdades. Soma-se a isso o atual quadro político 
do Brasil, onde a questão ambiental tem sido tratada de 
forma temerária, com insegurança para o patrimônio 
espeleológico. A promoção da desinformação e da 
intolerância contra pessoas, instituições e a ciência 
também adoeceu nossas relações, opondo inclusive 
integrantes da comunidade espeleológica em torno da 
questão comum da valorização e proteção das 
cavernas. Em contraposição a esse cenário, 
relembramos o fascinante movimento de união e 
interação de grupos e indivíduos dos quatro cantos do 
país promovido pela espeleologia nacional nesses 
últimos tempos por meio de diversas ações virtuais. É 
esse espírito de conexão com as pessoas e com as 
cavernas que queremos promover sob o lema da 
representatividade. Representatividade regional, de 
gênero e de opiniões construtivas e livres de 
intolerância. 

Principais propostas para a Gestão 2021 - 2023 da 
Chapa EspeleoConexão: 

•  Promover ações de integração junto aos grupos e 
sócios individuais das diferentes regiões do Brasil, 
buscando principalmente uma maior inclusão das 
regiões Norte, Nordeste e Sul às pautas da espeleologia 
nacional; 

•  Buscar, com o apoio das lideranças femininas de 
cada grupo de espeleologia, incentivar uma maior 
participação das mulheres durante a gestão 2021-2023 
e da SBE como um todo, inclusive na formação de 
futuras diretorias; 

•  Realizar um diagnóstico junto aos grupos de 
espeleologia referente as suas d i f icu ldades 
administrativas, financeiras e legais e, a partir disso, 
buscar parcerias para promoção de cursos de gestão e 
captação de recursos para fortalecimento dos mesmos; 

•  Promover fóruns de discussão sobre diversos 
temas que permeiam a espeleologia e as questões 
socioculturais de modo a ampliar a participação e 
integração dos grupos e associados individuais; 

•  Promover junto aos grupos de espeleologia cursos 
de qualificação voltados às várias áreas de atuação da 
espeleologia profissional e desportiva; 

•  Estimular a associação individual e de grupos junto 
à SBE, bem como a reativação de sócios e grupos não 
ativos;  

•  Ampliar a atuação da SBE em suas mídias sociais, 
bem como aprimorar o site da instituição; 

•  Estabelecer e renovar parcerias com entidades 
congêneres; 

•  Reativar e fortalecer a Revista Espeleo-Tema; 
•  Atuar junto ao CECAV pela revisão do mapa de 

potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil, 
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considerando estudos mais recentes; 
•  Regularizar a situação de sede da SBE com a 

aquisição da sede própria em cidade estratégica ou do 
comodato da sede junto à Prefeitura de Campinas.” 

Em relação ao Conselho Fiscal, fomos brindados 
pela participação de oito associados. A escolha do 
conselho é feita em ordem decrescente de votação, 
tendo sido eleitos: 

1ª Conselheira: Mariana Barbosa Timo, sócia de 
número SBE-1572, de Belo Horizonte/MG, pertencente 
a Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE); 

2º Conselheiro: Elvis Pereira Barbosa, sócio de 
número SBE-0942, de Ilhéus/BA, pertencente a 
EspeleoNordeste; 

3º Conselheiro: Edvard Dias Magalhães, sócio de 
número SBE-0513, de Brasília/DF, pertencente ao 
Espeleo Grupo de Brasília (EGB); 

Suplente: Rodrigo Severo, sócio de número 
SBE-1774, de Brasília/DF, pertencente ao Espeleo 
Grupo de Brasília (EGB), Meandros Espeleo Clube e 
Espeleo Mergulho Brasil (EMB); 

Suplente: Paulo Henrique Rosado Arenas, sócio de 
número SBE-1861, de Brasília/DF, pertencente ao 
Espeleo Grupo de Brasília (EGB). 

Outra novidade deste ano é que, em função das 
reforma estatutária e regimental aprovada pela 
Assembleia Geral Ordinária realizada em dezembro de 
2020, o mandato da Diretoria e Conselho eleitos inicia-
se em 01 de outubro. Espera-se com isso que a 
transição entre gestões ocorra com mais tranquilidade e 
em tempo hábil para que todas as responsabilidades 
sejam devidamente transferidas. 

Desejamos a nova Diretoria e Conselho Fiscal 
eleitos uma excelente gestão! Contem sempre conosco! 

Allan Calux 
Elvis Barbosa 
Gisele Sessegolo 
Rafael Fonseca 
Paulo Arenas

Reunião Aberta de Diretoria – SBE

No dia 06/07/2021 foi realizada uma reunião aberta 
de Diretoria da SBE. O objetivo dessa reunião teve 
como pauta exclusiva a discussão com os associados 
das rotinas administrativas e gerenciais da nossa 
entidade, e também a apresentação de uma visão geral 
sobre o funcionamento da SBE, seus desafios atuais e 

perspectivas futuras para todos associados e aos 
interessados em participar do processo eleitoral que 
seria realizado 21 dias depois. Os associados à SBE 
(individual ou em grupo), ativo ou não, debateram em 
duas horas e meia na plataforma.

Reunião aberta da Diretoria, julho de 2021.
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Relato de acidente

No dia 26 de julho de 2021, por volta das 13h, um 
espeleólogo de 40 anos se acidentou durante o 
mapeamento de cavernas no município de Itacarambi-
MG, próximo ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.


Este se encontrava a meia altura do maciço 
calcário, quando caiu ao pisar em um bloco instável 
entre os lapiás. Durante a queda, seu pé ficou preso em 
um nível superior e o peso de seu corpo forçou a perna 
direita, fraturando-a e tendo cortes na cabeça, queixo, 
braço e pernas.


A equipe que se encontrava com ele fez os 
primeiros socorros e se dividiu para buscar auxílio. O 
Corpo de Bombeiros de Januária e outros espeleólogos 
que também trabalhavam na região foram acionados. 
Por volta das 17h, o Corpo de Bombeiro Militar chegou 
ao local do acidente, prestou assistência à vítima e a 
imobilizou em uma prancha rígida. Uma equipe formada 
por 5 bombeiros militares e 12 espeleólogos - dos quais 
04 já receberam a formação em espeleorresgate - foi 
mobilizada para realizar o porteio da maca em meio ao 
morro de lapiás e blocos soltos (Figura 1).


A partir das 18h, a pedido do Corpo de Bombeiros, 
um dos espeleorresgatistas, também atuante da Seção 
de Espeleorresgate da Sociedade Brasileira de 
Espeleologia - SER/SBE, auxiliou a coordenação da 
evacuação da maca por sua experiência de atuação 
naquele ambiente.


Devido às dificuldades e riscos de caminhamento, a 
técnica mais utilizada foi a de “passa-mão” (Figura 2), 
sendo aproximadamente 1 km de extração utilizando 
esta técnica. 

Às 20h, o acidentado foi entregue à ambulância do 
SAMU. A vítima, que também já participou dos cursos 
de espeleorresgate, apesar das dores, permaneceu 
consciente e calma durante todo o resgate, o que 
contribuiu para a eficiência da operação. 

  

A ambulância se deslocou para Januária e depois 
para Montes Claros-MG. As últimas notícias informam 
que a vítima está estável e passa bem. 

A SER/SBE parabeniza todos os resgatistas 
envolvidos na operação, por sua excelente atuação e 
pela busca de conhecimentos, bem como ressalta a 
importância da parceria entre os órgãos governamentais 
e sociedade civil organizada nestas situações. 
Destaque também à solidariedade e ao companheirismo 
demonstrados entre as diferentes organizações 
espeleológicas. 

Por Seção de Espeleorresgate – SER/SBE

Figura 1. Porteio do espeleólogo acidentado sobre o maciço calcário. Fonte: Corpo de Bombeiros/Divulgação.
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Retomada das atividades de organização do 36º CBE

Robson de Almeida Zampaulo 
Comissão Organizadora do 36º CBE

Após 17 meses desde os primeiros casos de 
COVID-19 no Brasil e pelo menos dois picos da 
pandemia, aos poucos (mais lentamente do que 
gostaríamos) a vacinação está avançando e, os novos 
casos de contaminação e óbitos estão diminuindo. Na 
perspectiva de que esta fase irá passar e que a 
pandemia será controlada, a comissão organizadora do 
36º CBE retomou suas atividades e estamos evoluindo 
na escolha de cada detalhe que está sendo preparado 
para o nosso encontro nacional.


As palestras, mesas-redondas e minicursos já estão 
quase definidas com expressivos nomes da 
espeleologia nacional e internacional. A plataforma para 
gestão de inscrições e submissão de trabalhos já foi 
escolhida e está sendo preparada para em breve ser 
divulgada. Os destinos de nossas atividades pré e pós-
congresso já estão sendo escolhidos, para que 
tenhamos momentos únicos entre cavernadas e 
interação entre os espeleólogos. Atividades em grandes 
sistemas e cavernas fascinantes estão previstas, dentre 
elas a realização de visitas ao Parque Estadual de Terra 
Ronca (PETER), uma das principais regiões cársticas 
do país. Mais uma vez, neste encontro teremos os 
tradicionais concursos de fotografias e mapas, além de 
estarmos captando uma grande quantidade de brindes 
a serem distribuídos entre os participantes.


Outra novidade para este congresso é a primeira 
edição do Prêmio Nacional De Espeleologia - Michel Le 
Bret, que terá a premiação dos vencedores de cada 
categoria durante nosso encontro nacional em Brasília 
(20 a 23 de abril de 2022). O edital que teve seu 
lançamento no último dia 29 de julho, é uma inciativa 
do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 
Cavernas (CECAV) em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Espeleologia (SBE) que se uniram com o 
propósito de incentivar o desenvolvimento e publicação 
de pesquisas científicas, inventários e soluções 
técnicas direcionadas a conservação do patrimônio 
espeleológico brasileiro. Neste sentido, estudantes, 
pesquisadores, espeleólogos e profissionais poderão 
se inscrever e concorrer ao prêmio. As regras deste 
edital podem ser consultadas na página do CECAV. A 
premiação, que acontecerá em 21/04/2022, no 36º 
Congresso Brasileiro de Espeleologia (CBE), dará aos 
vencedores o direito de ter seus artigos científicos 
publicados na Revista Brasileira de Espeleologia 
(RBEsp) ou na Revista Espeleo-Tema, além de uma 
quantia paga em dinheiro. 


Solidários as inúmeras vidas perdidas, mas na 
expectativa de melhoria do cenário de controle da 
pandemia e na possibilidade de um evento presencial 
em 2022, estaremos preparados para atender todos os 
protocolos sanitários que sejam necessários para o 
desenvolvimento de um congresso seguro e marcante 
na retomada de nossos encontros espeleológicos.
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Por Nivaldo Colzato   
Editor do UIS Bulletin / Secretário Adjunto  / UIS-Union Internationale de Spéléologie  
Contato: nivaldo@karinaetiquetas.com.br

Prezados amigos do Brasil, país membro da UIS, 


É com muito prazer que encaminhamos a vocês a 
Edição 63-1 do UIS Bulletin.  Por favor, enviem para 
toda a comunidade espeleológica brasileira e suas 
listas de contatos pessoais. O arquivo em PDF está 
neste link. 


As 43 páginas desta edição trazem os seguintes 
temas:


•  Editorial: “Good News Despite Sad Losses“;
•  The President’s Column: “Important UIS Changes 

and Updates”;
•  International Year of Caves and Karst 2021 and 

2022;
• Examples of Events Organized for the IYCK around 

the World;
• Brazil joins the Cave Animal of the Year campaign;
• Andy Eavis, UIS Past President, honored in the UK;
• UIS PRIZES 2021: New deadline for nominations;

•  Brazil will host the 19th International Congress of 
Speleology in 2025;

•  New techniques for remote location of unknown 
caves;

• In Memoriam: Jean Nicod (France);

• In Memoriam: Christian Dodelin (France);
• In Memoriam: Adolfo Eraso Romero (Spain); 

• Calendar of Events;
• 18th International Congress of Speleology 2022;
• UIS Bureau 2017/2021;
• List of Member Nations;
• Annual Contributions and Bank Account.


Qualquer comentário ou sugestão serão muito bem 
vindos para que possamos continuamente aprimorar 
essa publicação. A coleção completa do Boletim da 
UIS (73 edições) está neste link. 


Visite o site da UIS e do Ano Internacional das 
Cavernas e do Carste.

Grande abraço.

UIS Bulletin

EMB - ESPELEO MERGULHO BRASIL

Uma doce, grande e única gruta: a Lapa Doce

No munícipio de Iraquara, que em tupi significa 
buraco das abelhas, situado no coração da exuberante 
Chapada Diamantina, em terras onde o Brasil foi 
descoberto, reside um dos mais lindos diamantes de 
nosso país: a gruta da Lapa Doce.


A caverna é ímpar, acredite: Além de suas raras 
formações de espeleotemas, algumas colossais e 
outras, extremamente delicadas, é sítio com incontáveis 
fósseis da Megafauna (até o momento oito espécies) 
que buscavam abrigo em suas galerias, condutos e 
salões. Arqueologicamente, há muitos indícios de 
assentamento humano em um horizonte de cerca de 12 
mil anos, notadamente por suas donairosas pinturas 
rupestres que intrigam e emocionam corações e 
mentes em uma viagem à pré-história até mesmo do 
mais frígido indivíduo contemporâneo.


Conhecido há mais de uma centena de anos, o 
Sistema Lapa Doce, passou ser prospectado e 
mapeado sistematicamente em 1986, com uma 
expedição francesa. Nos anos seguintes, diversas 
expedições tiveram palco nesse Sistema, como as do 
Grupo de Exploração Espeleológica do Ceará – 
GEECE, da União Paulista de Espeleologia - UPE e as 
do Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas, 
juntamente com o saudoso Sr. Simpliciano de Oliveira 
Lima Filho, ou simplesmente “Lima”, que acompanhado 
por sua prole, descortinaram ao mundo muitas 
maravilhas da Lapa Doce. Durante milênios seguem 
sendo forjadas no calcário da formação Salitre, do 
grupo Una, uma formação rochosa que foi depositada 
há cerca de 600 milhões de anos na Chapada 
Diamantina.

notícias  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Por Espeleo Mergulho Brasil  
Julho de 2021
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O acesso principal para o Sistema Lapa Doce se dá 
por uma grande dolina (depressão circular formada pelo 
abatimento de solo e rochas do teto de uma caverna), 
dividido entre duas cavidades – Lapa Doce I e Lapa 
Doce II. A primeira já conta hoje com cerca de 9.300 m 
de condutos secos e 1.300 de condutos submersos 
com mais de 20 metros de profundidade. E a segunda 
com mais de 16.500 m de galerias terrestres e 750 m 
submersas com 33 metros de profundidade.


A definição cunhada pela comunidade espeleo-
lógica mundial determina que quando condutos de uma 
cavidade natural não possuem conexão com outros, a 
partir de uma de suas entradas, mesmo situando-se em 
uma mesma dolina, as cavernas passam a receber, em 
geral o mesmo nome, com sobrenomes numerados em 
ordem crescente. Entretanto, muitos estudiosos e 
exploradores acreditavam haver uma conexão entre as 
duas cavernas, especialmente o Sr. Lima e sua família. 


O Sr. Lima é um dos fundadores da relevante 
Sociedade Baiana de Espeleologia (SBAE), entidade 
fomentadora e ativa na espeleologia do estado, em 
especial do carste de Iraquara. Além de zelar e lutar por 
conservação da Lapa Doce, Sr. Lima explorou, mapeou 
e guiou centenas de milhares de visitantes aos 
portentos dessas duas grutas, separadas pelo 
sobrenome, como preconiza a definição espeleológica, 
uma vez que não se conheciam conexões por entre os 
abatimentos das grandes rochas na dolina principal. 
Entretanto, sempre acreditou piamente haver uma 
conexão entre as cavernas – perseguiu em sua vida o 
objetivo de encontrar tal conexão, e especialmente 
fomentou e apoiou incondicionalmente todos os 
intentos, especialmente os subaquáticos na epopeia de 
atinar esta cobiçada conexão.


E com o fomento vibrante de Lima na busca pela 
conexão, os mergulhos no Sistema Lapa Doce tiveram 
início em 1997. Em maio daquele ano, a expedição 
Hidro-Carste reuniu grandes nomes do espeleo-
mergulho nacional e explorou um conduto submerso na 
Lapa Doce II, conhecido como Sifão da Bomba, onde 
antigamente havia uma captação de água. Este 
conduto desenvolve-se para montante no sentido da 
Lapa Doce I.


Dois anos depois, a expedição Sertão Submerso, 
formada basicamente por membros egressos da Hidro-
Carste, voltou ao mesmo conduto e estendeu a 
exploração até um sifão que Matheus Sanches, um dos 
espeleomergulhadores, descobriu.


Uma vez que não foi gerada a topografia do 
mergulho exploratório desse conduto, o sifão à 
montante da bomba ficou sem uma localização 
conhecida - georreferenciada. Ademais, sua saída da 
água e segmento para a parte seca, conforme os 
relatos do próprio Matheus, era demasiadamente 
desafiadora: no pequeno espraiamento desse sifão há 
um piso de lama fofa, que atola as pernas com mais de 
meio metro para sair da água. E como se não bastasse 
a lama, é seguida por uma chaminé (fenda rochosa 
estreita, com cerca de um metro e meio de largura) de 
cerca de 10 metros de altura. 


Por razões óbvias, a exploração da parte seca 
desse sifão, após um espeleomergulho e sem os 
equipamentos de exploração vertical e roupas secas 

(especialmente um calçado apropriado) tornara inviável 
qualquer prospecção. E tal sifão ficou “esquecido”, 
sem mesmo constar no mapa ou ser batizado.


O tempo passou...e quase um quarto de século 
depois da descoberta desse sifão, os membros do 
grupo Espeleo Mergulho Brasil organizaram, em 
homenagem ao Ano Internacional das Cavernas e do 
Carste, a Expedição Bahia 2021. E o objetivo desta 
expedição foi prospectar e topografar condutos 
submersos em cavidades naturais da Bahia, com foco 
prioritário na região da Chapada Diamantina. Além 
disso, objetivou mostrar para as comunidades locais e 
espeleólogos o valor do espeleomergulho como 
ferramenta de conhecimento das feições naturais do 
terreno e de identificação de outros fenômenos naturais 
e interações do homem com o lençol freático e com as 
cavidades naturais.


A equipe composta por mergulhadores brasileiros, 
além de um austríaco e um francês, ainda está em 
campo finalizando os trabalhos desta primeira etapa do 
projeto. Mas já explorou e topografou sifões cujas 
linhas de trena (tomadas a partir de cabos guia, posto 
que se trata de mergulho) resultaram em quase 4.500 m 
de condutos inéditos em diversas cavernas da região.


Na porção noroeste do sistema Lapa Doce, 
conhecida como Lapa Furada, em um sifão que foi 
batizado como “Jorge Lima” (homenagem ao professor 
doutor Jorge Luiz Lopes da Silva, paleontologista do 
Museu de História Natural da Universidade Federal de 
Alagoas e ao Sr. Lima) foram prospectados mais 1.300 
m de conduto submerso que continua promissor à 
montante.


Mas os grandes trunfos da expedição foram as 
conexões identificadas, frutos de extenso trabalho 
prévio multidisciplinar, envolvendo pesquisadores e 
profissionais de diversos ramos do conhecimento, em 
especial Hidrogeologia, Topografia e Georreferen-
ciamento.


Nas Veredas Romão Gramacho, em conjunto com a 
Sociedade Espeleológica Azimute – SEA, o EMB 
encontrou a conexão das duas grutas Lapa dos Brejões 
I e II, uma das mais icônicas cavernas do Brasil.


E no primeiro domingo de julho, juntamente com 
Claudia Lima, filha primogênita e atual presidente da 
SBAE, tivemos o privilégio de encontrar a conexão das 
duas Lapas. Agora a Lapa Doce é apenas uma, 
grandiosa e bela por natureza.


Naquele domingo, dia de descanso de mergulho, a 
equipe EMB, buscou ajuda com a SBAE, para 
prospectar condutos secos laterais ao conduto 
principal da Lapa Doce I, uma vez que já havia nesta 
expedição realizado a topografia da linha de trena do 
mergulho do Sifão da Bomba até o Sifão Elo Perdido, 
como foi batizado.


Liderados pela destemida e experiente espeleóloga 
Claudia Lima, profunda conhecedora do Sistema Lapa 
Doce desde os dias de sua tenra infância, rastejamos 
nossos corpos por um conduto apertado e repleto de 
excrementos de pequenos animais que nele se 
abrigam. Quanto mais rastejava-se pelos condutos 
mais utópica parecia-nos uma conexão. Mas Claudia 
seguia focada e animada. E após ter que voltar de ré 
rastejando pelos meandros de um conduto sujo, 
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indicou para os membros do EMB uma possível 
passagem atrás de um grande bloco abatido. Bingo!


A passagem era pouco óbvia até mesmo para um 
experiente espeleólogo que estivesse ali na sua frente! 
Uma pequena e simpática centopeia da espécie 
Sphendononema guildingii, que a equipe carinhosa-
mente apelidou de “Liminha”, entrou na restrição e 
estimulou que todos seguissem para dentro. E ali um 
conduto de dimensões consideráveis (13,5 m de 
comprimento, 2,10 m de largura e 1,90m de altura) 
finda, como mencionado acima, em uma fenda de 10 m 
de profundidade.


E apesar do baixo otimismo do EMB, Claudia vibrou 
e apoiando-se no parapeito da fenda, iluminou com a 
luz poderosa de seu capacete a continuação do 
conduto lá embaixo da fenda. Viu a água. E mais... viu 
formações conhecidas como jangadas (exóticos 
espeleotemas de precipitações que flutuam na 
superfície da água).


Faltava agora uma confirmação! Baixar com uma 
corda até o espraiamento daquele sifão, no final da 
fenda e verificar se o cabo-guia do mergulho do Sifão 
da Bomba, que se inicia na Lapa Doce II findava ali.


E assim foi feito: a SBAE juntamente com o EMB 
desceram aquele pequeno abismo com técnicas 
verticais e a conexão foi confirmada – o cabo que 
Matheus Sanches havia instalado em 1999 tem ali sua 
residência.


A emoção foi muito grande. Gigante mesmo, como 
é da natureza da própria Lapa Doce, que é mais que 
doce, mais que grandiosa, mais que exuberante: é 
única e diamante raro da Chapada. Agora ocupa o 
pomposo posto de terceira maior caverna do Brasil, 
considerando a totalidade da extensão linear de seus 
condutos.


Na segunda-feira, os membros do EMB aproveita-
ram para explorar o seguimento subaquático que existe 
do outro lado de sifão Elo Perdido, mergulhando 
também naquela apertada fenda à montante do 
espraiamento, no final do pequeno abismo. E há 
segmento no sentido Noroeste, rumo ao Sifão Jorge 
Lima, nesta fenda que segue estreitando-se submersa e 
com muito sedimento em suas paredes, tornando o 
mergulho bastante desafiador.


E como se toda a fantástica história já não bastasse 
para coroar mais de quatro décadas de busca desta 
recôndita conexão, a SBAE e o EMB identificaram um 
conduto no Poço do Lima, na porção sudoeste da Lapa 
Doce, a qual possui um alinhamento peculiar com 
todos os sifões desta formidável gruta: a direção básica 
da drenagem é, de montante à jusante, Noroeste-
Sudeste, e rumo à Gruta da Torrinha, a décima primeira 
maior caverna do Brasil, com mais de 13.000 m de 
extensão.


Estamos mergulhando neste rumo. O sentido do 
conduto, revelado pela topografia inicial é o Lago da 
Gruta Torrinha. Tal conduto possui dimensões 
consideráveis, fluxo de drenagem para sudeste, e que, 
apesar da profundidade de 33 metros até o momento, 
dista apenas 1.700 m entre o Poço do Lima na Lapa 
Doce e o Lago da Gruta Torrinha.


Quem aposta em mais uma esplendorosa conexão? 
Lima sempre falou que Lapa Doce e Torrinha eram uma 
mesma caverna. Certeza que ele esteve lá nos guiando 
e iluminando aquele inesquecível domingo da conexão, 
que já é eterno em nossos corações.


Obrigado ao nosso eterno Lima e a todos que 
sempre acreditaram em uma única Lapa Doce: E como 
cantava Dona Ivone Lara, no samba Força da 
Imaginação: “O que a mão ainda não toca coração um 
dia alcança... Força da imaginação, vai lá”. Vamos lá 
que mais conexões virão... no rumo para a Torrinha, por 
uma Lapa Doce, muito mais doce e maior.

notícias  
dos grupos

Claudia da SBAE descendo a feda para confirmar a conexão. 
Foto: Joffer Brè Jones/EMB.

Rapel emocionado na fenda da Conexão.  
Foto: Joffer Brè Jones/EMB.
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A felicidade da conexão estampada no rosto – Claudia da SBAE 
com a turma do BEM. Foto: Ale Dupont/EMB.

E delicadas estalactites seguem se formando no interior mágico 
da Lapa Doce. Foto: Ale Dupont/EMB.

Clique aqui para mais informações sobre a expedição. 

A Gruta do Padre no contexto Nacional: a importância da Operação 
Tatus II

artigos

Por Evânio de Jesus Santos 
Membro da SBE e Guia no Complexo Caverna do Padre 
Contato: evanioquimica@gmail.com 

COMPLEXO CAVERNA DO PADRE                                                               

No dia 5 de junho de 2021, foi realizada uma Live 
pelo canal do YouTube “Eu Sou Genial”, com o tema: A 
gruta do Padre no Contexto Nacional, mediada pelo 
professor Evânio Santos, com a participação de José 
Ayrton Labegalini, José Cláudio Faraco, Ezio Rubbioli, 
Lilia Senna Horta e o prefeito da cidade de Santana 
(BA), Marco Aurélio dos Santos Cardoso. 


Na ocasião José Ayrton fez um contexto histórico da 
Operação Tatus II, Lília fez uma explanação da atuação 
da equipe interna e Cláudio, da equipe externa, durante 
os 21 dias que sucederam da Operação. Logo após, 
Ezio fez uma apresentação geral do Complexo Caverna 
do Padre, com ênfase na importância do rio Santo 
Antônio e em seguida o prefeito de Santana expôs suas 
ideias, bem como garantido unir forças para agilizar o 
processo de preservação do Complexo de Cavernas.


Algo que chamou a atenção foi a interação do 
público através do chat, onde tiveram presentes 
espeleólogos e simpatizantes da espeleologia, alunos, 

professores e demais setores da região do Complexo 
Caverna do Padre.

Clique na imagem para de acesso à Live:
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Uma surpreendente descoberta nas cavernas brasileiras que trouxe 
importantes reflexões sobre a evolução do sexo

Por Rodrigo Lopes Ferreira 
CEBS / UFLA

Em 1997, durante trabalhos de amostragem em 
cavernas do Vale do Peruaçu, ninfas de um estranho 
psocóptero foram coletadas em várias cavernas da 
área. Tendo em vista a inexistência de adultos em meio 
ao material, não foi possível, à época, avançar nas 
identificações destes organismos. Alguns anos mais 
tarde, em 2003, durante os trabalhos relativos ao plano 
de manejo do PARNA Cavernas do Peruaçu, adultos 
desta espécie foram amostrados pela primeira vez, 
muito embora tenham ainda permanecido sem 
identificação. Alguns anos mais tarde, espécies 
aparentadas acabaram sendo encontradas no norte da 
Bahia e no sudeste do Tocantins. Em 2008, a bióloga 
Thaís Oliveira do Carmo ingressou no programa de pós-
graduação em Ecologia Aplicada na UFLA tendo como 
foco de trabalho os psocópteros em cavernas 
brasileiras. Finalmente chegara o momento destes 
misteriosos organismos passarem a ser estudados mais 
a fundo. No entanto, durante este trabalho, fomos 
incapazes de avançar nas identificações destas 
estranhas espécies coletadas em Minas, Bahia e 
Tocantins. A partir das chaves de identificação que 
dispúnhamos, não fomos capazes de determinar nem 
sequer a qual família tais espécies pertenciam. Foi 

quando contatamos o Dr. Charles Lienhard, do museu 
de Genebra, o maior especialista na subordem à qual 
estas espécies pertenciam. O Dr. Lienhard havia 
descrito recentemente alguns fascinantes psocópteros 
das cavernas da Namíbia, pertencentes à rara família 
Prionoglarididae. Estas espécies foram alocadas em 
dois novos gêneros, Sensitibil la e Afrotrogla. 
Especialmente, as espécies de Afrotrogla possuem a 
genitália feminina extraordinariamente complexa, 
enquanto as masculinas são correspondentemente 
simplificadas. Ao examinar os espécimes coletados por 
nós no Brasil, Dr. Lienhard imediatamente verificou 
tratar-se de três espécies novas pertencentes a um 
novo gênero da família Prionoglarididae. Este novo 
gênero foi batizado Neotrogla em função das afinidades 
taxonômicas com a espécie africana (Afrotrogla) 
(Lienhard, Oliveira do Carmo & Ferreira, 2010). A 
modificação da genitália feminina em Neotrogla era bem 
mais pronunciada do que em Afrotrogla, e os órgãos 
sexuais masculinos foram reduzidos a um pequeno 
esclerito em uma cavidade genital membranosa. Na 
descrição original das novas espécies, foi mostrado que 
a genitália feminina correspondia funcionalmente a um 
falossomo (“pênis”), encontrado em psocópteros 
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Casal de psocópteros do gênero Neotrogla em cópula. Foto de Kazunori Yoshizawa, 2015.
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machos. Foi então cunhado o termo “ginossomo” para 
esta estrutura única, que compreendia um “pênis 
feminino”. Dr. Lienhard mantinha uma profícua parceria 
científica com o Dr. Kazunori Yoshizawa, um 
taxonomista e especialista em filogenia de psocópteros, 
de modo que ele enviou, então, espécimes dos novos 
Prionoglarididae para o Japão. Muito embora o 
ginossomo tivesse sido ilustrado na publicação original 
na posição de repouso, era perceptível que suas 
estruturas coincidiam exatamente com as bolsas 
membranosas da cavidade genital masculina, de forma 
que esta estrutura realmente deveria funcionar como 
um pênis. No entanto, para comprovar esta hipótese, 
seriam necessários casais fixados em posição de 
cópula. Para tal, utilizamos um método muito antigo, 
colocando os casais em cópula em água quase fervente 
(cerca de 80° C) e posteriormente preservando-os em 
etanol. Enquanto isso, uma quarta espécie de Neotrogla 
foi descoberta e descrita (Neotrogla curvata) (Lienhard & 
Ferreira, 2013). Espécimes das quatro espécies foram 
fixados em posição de cópula e enviados para o Japão 
para exames anatômicos. Finalmente pôde ser 
comprovado que o ginossomo ereto se encaixava 
precisamente na cavidade genital masculina em todas 
as espécies, com íntima conexão entre as estruturas 
genitais (com características diferentes) em cada uma 
das espécies. Esta reversão sexual completa nunca 
tinha sido anteriormente verificada na natureza!


A partir desse momento, o Dr. Yoshitaka Kamimura, 
especialista em biologia evolutiva e seleção sexual, 
juntou-se à equipe para ajudar a interpretar os 
resultados. Finalmente o “pênis feminino” foi então 
revelado em uma publicação no periódico Current 
Biology (Yoshizawa et al., 2014). O impacto deste artigo 
foi gigantesco: a imprensa mundial noticiou avidamente 
a descoberta de um pênis feminino e uma vagina 
masculina, além da cópula extremamente longa – a 
mais demorada que se tem notícia - que dura entre 40 e 
73 horas. O artigo mostrou ainda que os grandes 
espermatóforos transferidos do macho para a fêmea 
não servem apenas para fertilização, mas também 
podem representar “presentes nupciais” de nutrientes 
que as fêmeas, que vivem em ambientes extremamente 
oligotróficos, precisam para amadurecer seus ovos. Ao 
contrário da situação convencional, as fêmeas, nestas 
espécies, têm um forte incentivo para acasalar o mais 
rápido possível, enquanto os machos realizam um 
grande investimento de nutrientes e, portanto, são mais 
seletivos em relação à cópula, o que acabou por 
“inverter” a direção convencional da seleção sexual. As 
descobertas não pararam por aí: em 2018, a equipe 
usou imagens de microtomografia computadorizada 
para revelar a primeira válvula de comutação biológica 
conhecida na natureza, um mecanismo que permite que 
a fêmea de Neotrogla segure dois espermatóforos na 
placa da espermateca ao mesmo tempo (Yoshizawa et 
al., 2018a). Mais recentemente, análises genéticas 
sugeriram que um pênis feminino evoluiu indepen-
dentemente em Afrotrogla e Neotrogla (Yoshizawa et al., 
2018b), demonstrando uma vicariância de Gondwana 
Ocidental na evolução da subfamília a qual Neotrogla, 
Afrotroga e Sensitibilla pertencem (Yoshizawa et al., 

2019a). No entanto, a questão mais fundamental ainda 
permanece aberta: por que um pênis feminino evoluir 
neste pequeno grupo de insetos das cavernas? 
Algumas hipóteses preliminares foram publicadas no 
periódico BioEssays (Yoshizawa et al., 2019b). É 
importante destacar que todas estas descobertas nunca 
poderiam ter sido realizadas individualmente. As 
experiências, percepções e habilidades técnicas dos 
pesquisadores envolvidos nestes trabalhos foram 
essenciais ao desenvolvimento de cada um dos 
estudos.
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Buraco do Padre: um Parque de Natureza e uma furna impressionante

O Parque de Natureza Buraco do Padre se encontra 
na região Centro-leste do Estado do Paraná, nos 
Campos Gerais, a 24 km do centro de Ponta Grossa e a 
aproximadamente 120 km do centro da capital Curitiba. 
Embora inserido dentro dos limites da Unidade de 
Conservação Parque Nacional dos Campos Gerais, o 
Parque de Natureza Buraco do Padre é uma 
propriedade privada, e sendo assim, o seu manejo e 
gestão também são privados. Os serviços de 
atendimento ao público começaram em 2015, pois a 
área encontrava-se em acelerado processo de 
degradação devido a visitação desordenada que 
aumentou significativamente após a criação do Parque 
Nacional dos Campos Gerais, que trouxe maior 
visibilidade ao local.


O principal atrativo do Parque é o monumento 
natural Buraco do Padre, que é uma caverna vertical de 
aproximadamente 50 metros de profundidade visível, 
formação também conhecida como furna, por onde 
deságua uma cascata de cerca de 30 metros de altura 
em solo arenoso. A principal característica desse 
atrativo é o acesso fácil ao seu interior, que ocorre pela 
base da Furna, condição rara nesse tipo de formação 
rochosa. A visitação na furna é controlada e 
acompanhada por monitores de trilha, com o intuito de 
proporcionar uma experiência única de contemplação 
aos visitantes e preservação ao patrimônio natural. São 
grupos reduzidos, com horário marcado (a cada 30 min) 


e tempo de permanência limitado, não podendo acessar 
o local com alimentos.


Outro ponto de interesse dentro do Parque é a 
chamada Fenda da Freira, que nada mais é do que um 
estreito corredor arenoso de aproximadamente 300 
metros e que “corta” ao meio os belíssimos paredões 
esverdeados, esculpidos pela ação do tempo. Embora 
não tenha propriamente um “teto”, a Fenda da Freira é 
considerada uma caverna e abriga um significativo 
patrimônio espeleológico. Na Fenda é possível observar 
espeleotemas e icnofósseis, além de sulcos, 

artigos

Por Equipe de gestão do Parque de Natureza Buraco do Padre
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Entrada da Furna do Buraco do Padre. Foto: Laertes Soares.

Trilha que dá acesso à Furna. Foto: Laertes Soares.
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microdutos, “panelas” e outras formações nas rochas 
que foram causadas pela ação da água.


As imersões a Fenda são sempre acompanhadas 
por monitor de trilha capacitado e ocorrem em grupos 
de apenas 10 pessoas, conforme disposto no Plano de 
Uso Público que foi desenvolvido pelo G.U.P.E, em 
parceria com o Parque de Natureza Buraco do Padre. 
Esse Plano de Uso Público foi desenvolvido para 
potencializar a experiência de quem visita e 
principalmente para garantir a maior preservação 
possível ao atrativo pois a cavidade natural também se 
encontrava em um lamentável e acelerado processo de 
degradação. Hoje a Fenda da Freira é pujante, 
preservada e emociona a todos que a visitam, 
conciliando a visitação turística com as melhores 
práticas de segurança e preservação.


Na área do Parque também é possível percorrer 
trilhas em áreas preservadas pela borda do rio-quebra-
pedra e caminhar por uma mata ciliar que ostenta 
araucárias centenárias, além de se aventurar na Mega 
Revoada – a tirolesa do Buraco do Padre ou na prática 
esportiva de escalada em rocha, no icônico Setor 
Macarrão. Para recarregar as energias, ou fechar com 
chave de ouro um dia cheio de aventuras e natureza, o 
Parque conta com o Café do Lobo que oferece lanches 
quentes e refeições rápidas, além de sucos, cervejas, 

sorvetes e açaí. Outros serviços são oferecidos no 
Parque como o picnic, a experiência noturna e 
atividades escolares.


Enfim, além de todo o acervo de riquezas naturais o 
Parque de Natureza Buraco do Padre também dispõe 
de uma estrutura completa com Centro de visitantes/
bilheteria, banheiros adaptados, fraldário, área kids, loja 
com produtos personalizados, vigilância 24h, 
sinalização interpretativa e monitores de trilha, para que 
visitantes de todo o Brasil e do mundo tenham a melhor 
experiência possível.
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Panorama de dentro da Furna do Buraco do Padre. 
Foto: Laertes Soares.

Acima: Fenda da Freira. Foto: Laertes Soares. 
Abaixo: A cachoeira do Buraco do Padre. Foto: Laertes Soares.
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coluna
Amazonas

A Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) junto 
à Comissão do SBE Notícias e colaboradores 
apresenta o Projeto Amazonas. Esse projeto consiste 
numa coluna mensal com o objetivo de destacar e 
valorizar as atividades relacionadas à espeleologia 
realizadas pelas mulheres, seja dentro dos grupos de 
espeleologia ou através da participação nas atividades 
cientificas e educacionais.


Assim, buscamos mapear e documentar as 
participações femininas no desenvolvimento da 
espeleologia brasileira.


A seguir apresentamos algumas dessas amazonas 
espeleólogas!


Cintia Stumpf 
Contato:cintia_stumpf@yahoo.com.br 

O Espeleo Grupo Rio Claro (EGRIC) atualmente possui em sua Diretoria (2021) seis 
cargos administrativos dos quais cinco são ocupados por mulheres. Na foto ao lado 
temos, Cíntia Stumpf, praticando grampeação na Caverna Abismo do Morcego Gordo, 
Município de Itaóca (SP). 

Abismo do Morcego Gordo, Itaóca (SP), 2014. 

Fernanda Mochiutti em um trabalho de campo do doutorado, com apoio de membros 
do GUPE. Ela é a Tesoureira do GUPE (Gestão 2019-2021) e Tesoureira da Diretoria da 
SBE (2021 – 2023).  

Gruta do Saco Grande, municipio de Florianópolis (SC). 
Foto: Henrique Pontes, agosto de 2018. 

Fernanda Mochiutti 
Contato: fernandamochiutti@yahoo.com.br

Amanda Garcia Amaral 
Contato:amanda.garciaamaral96@gmail.com

Amanda é uma integrante da atual gestão do NAE, teve seu primeiro contato com o 
mundo subterrâneo em 2016 através de uma atividade de campo da disciplina de 
geomorfologia cárstica e desde então dedica-se às cavernas por trabalho, pesquisa e 
hobbie. Formada em Ciências Socioambientais com formação complementar em 
Geomorfologia pela UFMG, atualmente desenvolve sua pesquisa de mestrado acerca 
das cavernas ferríferas enquanto conclui o bacharel em Geografia.

Autoria própria, Gruta da Viola na Serra do Cipó (MG), outubro de 2020.

Renata Momoli, Engenheira Agrônoma, Professora Doutora na UFG, co-fundadora 
do Pequi Espeleogrupo, fazendo coleta para pesquisas sobre solos na Caverna do 
Tarzan, Niquelândia (GO).

Renata Momoli 
Contato: rsmomoli@ufg.br

Caverna do Tarzan, município de Niquelândia (GO). Foto: Avelina C. Ribeiro, outubro de 2019.
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Por Giovanna Monticelli Cardoso, Rafaela Bastos-
Pereira, Leila Aparecida Souza & Rodrigo L. Ferreira. 

Um novo gênero de isópode, Chaimowiczia, foi 
descrito em homenagem ao Dr. Flavio Chaimowicz, um 
médico que trouxe importantes contribuições para a 
espeleologia brasileira. Para este gênero foram 
descritas duas espécies: Chaimowiczia tatus da Gruta 
do Padre (Santana, BA) e Chaimowiczia uai da caverna 
Lapa d’água do Zezé (Itacarambi, MG). Com este 
trabalho, o número de gêneros pertencentes a família 
Styloniscidae se eleva para 17, nove deles com 
ocorrência no Brasil.

Por Jennifer S. Barros, Enrico Bernard & Rodrigo L. Ferreira. 

Descrevemos uma riqueza excepcionalmente alta 
de espécies de morcegos em 19 cavernas no estado 
do Tocantins, Brasil, sendo 31 espécies pertencentes a 
sete famílias. Destacamos que a caverna Gruta dos 
Moura pode conter um recorde mundial com 
impressionantes 26 espécies já registradas. Das 19 
cavernas amostradas, 12 foram usadas por espécies 
ameaçadas de morcegos, oito tiveram altos índices de 
diversidade e sete apresentaram alta riqueza de 
espécies, confirmando esta porção do Tocantins como 
um hotspot para a conservação de morcegos e 
cavernas. Além disso, foram feitos três novos registros 
de espécies para o estado. A seleção de cavernas por 
morcegos não é aleatória. A variação na diversidade 
beta se deu pela substituição de espécies, o que indica 
que proteger o maior número possível de cavernas 
seria ideal para uma conservação mais eficiente das 
assembleias locais de morcegos.
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A. Gruta do Padre, Santana, BA; B. Chaimowiczia tatus; C. 
Caverna Lapa d’água do Zezé, Itacarambi, MG; D. 
Chaimowiczia uai. Fotos: Rodrigo Lopes Ferreira.

Chaimowiczia: a new Iuiuniscinae 
genus f rom Braz i l (On isc idea , 
Synocheta, Styloniscidae) with the 
description of two new troglobitic 
species. Subterranean Biology 39: 45–62 
(2021). doi: 10.3897/subtbiol.39.65305.

An exceptionally high bat species 
richness in a cave conservation hotspot 
i n C e n t r a l B r a z i l . 2 0 2 1 . A c t a 
Chiropterologica, v.23, p.233-245. 

https://doi.org/10.3161/15081109ACC2021 .23.1.020

Espécies de morcegos oficialmente listadas como ameaçadas 
de extinção no Brasil e novos registros, em cavernas da região 
de Aurora do Tocantins. A - Lonchophylla dekeyseri; B - 
Furipterus horrens; C - Lonchorhina aurita; D - Natalus 
macrourus; E - Macrophyllum macrophyllum; e F - Myotis lavali.
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Por Maysa F. V. R. Souza, Denizar A. Alvarenga, Marconi Souza-Silva & Rodrigo L. Ferreira. 

Neste estudo, nós aplicamos índices que usam diferentes métricas ecológicas para elencar cavernas de acordo 
com sua relevância biológica e que, portanto, seriam prioritárias para conservação na região cárstica de Cordisburgo 
(MG). Nós observamos que cada índice indica cavernas distintas como prioritárias, reiterando a necessidade de 
considerar vários atributos ecológicos nas ações que visam preservar a fauna cavernícola. Foi constatado, ainda, que 
a caverna com maior relevância biológica da região – a Gruta da Morena – não está protegida e precisa ser 
contemplada por uma unidade de conservação urgentemente.
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Do different relevance attributes indicate the same conservation priorities? A case 
study in caves of southeastern Brazil. International Journal of Speleology, 50 (3), 
223-238, 2021. https://doi.org/10.5038/1827-806X.50.3.2350.

Alguns invertebrados 
troglomórficos 
registrados nas cavernas 
da região cárstica de 
Cordisburgo:  
A. Eukoenenia 
maquinensis (Palpigradi); 
B. Eukoenenia sagarana 
(Palpigradi);  
C. Spaeleoleptes 
spaeleus (Escadabiidae); 
D. Ochyroceratidae 
(Araneae);  
E. Spinopilar moria 
(Cryptogeobiidae);  
F. Mesostigmata;  
G. Chthoniidae 
(Pseudoscorpiones);  
H. Oniscodesmidae 
(Diplopoda);  
I. Trichopolydesmidae 
(Polydesmida);  
J. Hypogexenidae 
(Polyxenida);  
K. Styloniscidae 
(Isopoda);  
L. Trichorhina sp. 
(Platyarthridae);  
M. Pectenoniscus sp. 
(Styloniscidae);  
N. Oxarthrius sp. 
(Pselaphinae). 
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Elaboração de Plano de Manejo na Gruta de Lancinha/PR e estruturado pela 
Prefeitura de Rio Branco do Sul

Por Prefeitura de Rio Branco do Sul.


Com o objetivo de obter dados técnicos e científicos para 
a elaboração do Plano de Manejo para o futuro Parque 
Municipal Gruta de Lancinha, O Departamento de Turismo 
em parceria com o Grupo de Estudos Espeleológicos do 
Paraná (GEEP-Açungui) e espeleólogos do Espeleo Grupo 
Rio Claro (EGRIC) estiveram em visita técnica e estudo no 
Parque Municipal da Gruta do Bacaetava no município de 
Colombo e algumas Cavernas em Rio Branco do Sul. 

Fonte: Site Prefeitura de Rio Branco do Sul

Saiba mais 

Gruta Campestrinho – PR Foto: Mauricio José Antoniacomi  
(TATUS - Espeleogrupo de Rio Branco do Sul/PR) 

Município de Miranda vai explorar reserva com maior Gruta vertical do Mato 
Grosso do Sul

Por Sílvio de Andrade 

A Reserva Biológica Marechal Cândido Mariano Rondon 
(Rebio), em Miranda/MS, não recebe investimento e manejo do 
poder público desde 2013, quando foi transferida para os ativos da 
prefeitura de Miranda como pagamento de uma multa ambiental. 
Considerado como um dos tesouros do município para alavancar o 
turismo, a unidade de 850 hectares, começa a ser avaliada pela 
administração municipal para se tornar um grande parque aberto 
ao público, com toda infraestrutura necessária. 


Gruta do Rabio. Foto: Reprodução.

Fonte: Site Lugares.

Saiba mais! 

Cavernas e grutas na Amazônia: Um mundo desconhecido!

Por Karine Pinheiro 

A região Norte tem 3.661 cavernas e grutas catalogadas até a 
última contagem. Só no estado do Pará, 2.630 cavernas foram 
descobertas até o ano de 2019, se tornando o 2º estado com maior 
número, ficando atrás apenas de Minas Gerais, com 8.854 cavernas.  
O destaque fica para o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos 
que fica localizado nos municípios de Parauapebas e Canaã dos 
Carajás, no sudeste paraense. Com o cenário formado por campos 
rupestres e savanas dentro da floresta tropical, é considerado pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), um tipo raro de ecossistema.

Fonte: Site Portal Amazonia 
Saiba mais 

Gruta da Judéia (MA).  
Foto: Reprodução / Pedro Rocha Moraes.
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Expedições de projeto de pesquisa em cavernas na região de Coromandel – MG 

Departamento de comunicação 
UNIFESP 

O projeto de pesquisa “Desvendando o 
patrimônio espeleológico do extremo sul do 
Grupo Vazante (Coromandel - MG)”, 
aprovado em 2020 pela Sociedade Brasileira 
de Espeleologia (SBE), tem realizado 
expedições com o objetivo de caracterizar e 
mapear as cavernas dessa região de Minas 
Gerais. De acordo com a professora 
Fernanda Quaglio, vice coordenadora do 
projeto, a região mais ao norte de 
Coromandel, em Vazante, Paracatu e Unaí, é 
relativamente bem caracterizada do ponto de 
vista espeleológico – ou seja, é constituída 
por formações como grutas e cavernas. No 
entanto, em Coromandel, as pesquisas são 
incipientes, sendo que o conhecimento se 
limita apenas às cavidades cadastradas pelo 
Cadas t ro Nac iona l de In fo rmações 
Espeleológicas (CANIE) e Cadastro Nacional 
de Cavernas, mantido pela SBE.


Entrada da Gruta do Ronan. Foto: Reprodução / Mardem Melo Silvia.

Fonte: Site UNIFESP

Saiba mais 

O tesouro subterrâneo ameaçado do Brasil  

Por Herton Escobar 

O Brasil tem mais de 20 mil cavernas, de 
um total que, segundo alguns especialistas, 
pode chegar a 300 mil, com formações 
incríveis e centenas de espécies ainda não 
descritas pela ciência. E esse tesouro 
subterrâneo pode estar ameaçado, alertam os 
pesquisadores, por conta de alterações na 
legislação ambiental. O primeiro alarme soou 
em 2019, quando o Ministério das Minas e 
Energia propôs uma nova redação para o 
Decreto 6.640, abrindo a possibilidade de que 
mesmo as cavernas de relevância máxima 
pudessem ser destruídas. O segundo alerta 
veio com o projeto de lei (PL 3729) que 
flexibi l iza, radicalmente, as regras de 
licenciamento ambiental no País. Aprovado em 
maio de 2021 na Câmara dos Deputados, 
isenta diversas atividades do licenciamento 
ambiental, e ainda cria uma nova modalidade 
em que empreendimento são autorizados a 
emitir suas próprias licenças, inclusive para a 
instalação de barragens de rejeitos minerários. 


Fonte: Jornal da USP.

Saiba mais.

Caverna São Vicente (GO). Foto: Daniel Menin.
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Espeleo Grupo Japi – EGJ 

Fundação 02/08/2006 

Acompanhe o EGJ nas redes sociais: 
Website: http://espeleogrupojapi.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/espeleogrupojapi

Instagram: @espeleogrupojapi

#egjbrasil


aniversariantesgrupos
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Grupo Espeleológico de Marabá – GEM 

Fundação: 08/08/1989 

Sociedade Nordestina de Espeleologia – 
Espeleonordeste 

Fundação: 30/08/2018 

Acompanhe o Espeleonordeste nas redes sociais: 
Website: http://www.espeleonordeste.org/ 


E-mail: contato@espeleonordeste.org 

diretoria_sep@yahoo.com 


Facebook: https://www.facebook.com/espeleonordeste 

Instagram:@espeleonordeste
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GUPE: 36 anos de história… e os trabalhos continuam!

Por Laís Massuqueto e Henrique Pontes

O Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas 
(GUPE), teve seu início com a união de acadêmicos de 
Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa com 
desbravadores espeleólogos que eram fascinados por cavernas. 
Quando ainda as estradas eram todas de terra, que ao chover 
se tornavam lamacentas, no tempo em que não era fácil adquirir 
veículos automotores, quando ainda não havia internet, na 
época em que poucos conheciam as belezas naturais da região 
dos Campos Gerais do Paraná, o GUPE estava começando as 
explorações e prospecções em cavernas de Ponta Grossa e 
região. Aqueles dedicados desbravadores, em idos de 1985, 
começavam a construir a história e eternizavam o nome do 
Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológica no cenário 
espeleológico nacional. Daquela época para a atualidade, tudo 
mudou, mas o que não mudou foi a forma contagiante que 
dezenas de pessoas, que já passaram pelo grupo, se 
encantaram com a espeleologia ao longo desses 36 anos, 
resultando em contínua renovação, trabalho e conquistas.

O que estamos fazendo...
No dia 25 de agosto de 2021, comemoramos 36 anos de 

existência. Ficamos felizes por chegarmos nesta data com dois 
projetos ativos, os quais fazem toda diferença para o 
funcionamento e engajamento do grupo. Ao final de 2020 
tivemos aprovado o projeto Sítios arqueológicos da Área de 
Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana em Ponta 
Grossa: inventário e educação patrimonial, por meio do 
Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura (Promific) da 
cidade de Ponta Grossa. Este projeto irá contribuir para a gestão 
e prevenção de danos a elementos do patrimônio arqueológico 
da mencionada região através do inventário, da educação 
patrimonial, do fortalecimento de instituições públicas que atuam 
na fiscalização e gestão da área ambiental e cultural e da 
produção de pesquisas e documentação.

Em 2021 fomos contemplados com o apoio financeiro de 
outro projeto, quase um sonho que há muito tempo os membros 
do GUPE ansiavam por sua execução, o EspeleoPiraí: 
patrimônio espeleológico arenítico da Escarpa Devoniana em 
Piraí da Serra/PR. Este projeto, com duração de 2 anos e meio, 
com sua finalização para dezembro de 2023, é financiado a 
partir do Termo de Compromisso de Compensação 
Espeleológica – TCCE nº 01/2021, celebrado entre o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e 
Margem Companhia de Mineração.  O objetivo principal do 
EspeleoPiraí é estudar as cavidades subterrâneas e sítios 
arqueológicos do front da Escarpa Devoniana e entorno 
imediato na região de Piraí da Serra/PR (situada entre os 
municípios de Castro, Tibagi e Piraí do Sul, uma das áreas de 
maior potencial espeleológico da região cárstica dos Campos 
Gerais - Paraná/São Paulo) para identificação de áreas 
prioritárias para conservação do patrimônio espeleológico e 
arqueológico. 

Para a execução deste projeto o GUPE celebrou parceria com 
outras 13 instituições, entre laboratórios, universidades e 
empresas privadas, nas mais diversas áreas (geologia, 
geofísica, geografia, mineralogia, turismo, biologia, arqueologia e 
jornalismo). Dentre os parceiros, destacamos o GEEP-Açungui, 
nossos vizinhos de espeleo e companheiros de lutas em prol 
das cavernas do Paraná.

Paralelo aos projetos de pesquisas, o GUPE tem atuado e 
contribuído diretamente com o projeto Pró-Espécies do 
Programa Nacional para a Conservação de Espécies 
Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), especificamente no Território Caminho das Tropas 
Paraná/São Paulo, fortalecendo a importância da conservação 
das cavidades naturais subterrâneas para a proteção de 
espécies cavernícolas. Além disso, o grupo tem atuado 
fortemente na fiscalização do patrimônio natural e cultural, 
participando de diversas matérias de jornais e televisivas, e 
realizando inúmeras denúncias nos últimos anos para órgãos 
ambientais estaduais e federais, bem como ao Ministério 
Público, buscando combater a prática de crimes ambientais e 
proteger as cavernas dos Campos Gerais do Paraná e os 
últimos remanescentes de campos nativos.

De admirador à Presidente
Por Rodrigo Aguilar Guimarães

Ao longo da minha adolescência, vi meu pai visitar 
cavernas, participar de congressos de espeleologia e, é claro, 
integrar uma equipe que, até então, era só uma sigla muito 
frequente nas falas do professor Gilson: o GUPE. Mesmo 
quando entrei na graduação de Geologia na UFPR, o Grupo 
Universitário de Pesquisas Espeleológicas era algo 
relativamente distante para mim. Nesses anos, acompanhei as 
lutas ambientais, estudos e divulgações do conhecimento 
espeleológico paranaense pelo GUPE apenas à distância. 
Ainda que eu admirasse os esforços dessa equipe, os fatos de 
eu morar em Curitiba e de não ter tido experiências prévias em 
cavernas me pareciam impeditivos suficientes para que minha 
relação com o GUPE fosse apenas disso: admiração e 
empatia.

No entanto, essa situação começou a mudar em 2019, 
quando dois acontecimentos me aproximaram um pouco mais 
das cavernas. Primeiro, a ida para as cavidades graníticas de 
Florianópolis, acompanhando as atividades de doutorado da 
esposa do meu pai. Depois, quando fazia parte da organização 
da Semana de Estudos Geológicos do Paraná, a vinda de um 
palestrante do GUPE que, até então, eu só conhecia por nome 
- Henrique Pontes. Nesse dia, ele falou sobre as cavidades 
encontradas nos arenitos da Formação Furnas, o que foi muito 
diferente do que eu estava acostumado a ver na graduação, 
onde apenas eram citadas as clássicas cavernas em rochas 
carbonáticas. Desse ponto em diante, a curiosidade 
espeleológica passou a ter lugar na minha mente. 

Grupo Universitário de Pesquisas 
Espeleológicas – GUPE 

Fundação: 25/08/1985  
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Apenas no final de 2020, em plena pandemia, que recebi 
uma ligação de meu pai perguntando se eu teria interesse em 
participar de um grande projeto de pesquisa sobre as cavidades 
da região de Piraí da Serra (PR), que seria capitaneado pelo 
GUPE. De prontidão, aceitei compor a equipe técnica do Projeto 
EspeleoPiraí, que me pareceu a porta perfeita para finalmente 
entrar no mundo da espeleologia. Ainda assim, eu ainda seria 
um colaborador externo, e não um membro do GUPE.

Foi só nos primeiros meses de 2021 que, principalmente 
pelo projeto, ingressei formalmente no grupo, como membro 
colaborador. Na minha primeira atividade, tive a oportunidade de 
assumir a edição do conteúdo audiovisual que o GUPE iria 
produzir para I GeoDia nacional, focado na divulgação científica 
do geossítio Buraco do Padre (PR). Mesmo ficando nos 
bastidores, poder estar fazendo parte de algo que eu passei 
mais de 10 anos apenas assistindo foi inexplicavelmente 
prazeroso.

Em julho de 2021, essa experiência foi elevada à maior 
potência, porque finalmente pudemos começar as atividades de 
campo do Projeto EspeleoPiraí. Na minha primeira prospecção 
espeleológica, entendi na prática o que torna o estudo de 
cavernas tão especial: a multidisciplinaridade. Apenas três dias 
junto a arqueólogos, espeleólogos, geógrafos e geólogos 
bastaram para me ensinar a enxergar belezas e particularidades 
totalmente novas e, melhor ainda, em lugares onde antes eu só 
veria uma parcela do mosaico geral. A boa notícia? Ainda 
teremos anos pela frente em Piraí da Serra, e com cada vez 
mais profissionais de novas áreas.

Contudo, poucos dias após esse campo, uma nova 
surpresa estava me esperando. A coincidência das datas da 
minha efetivação como membro do GUPE e da necessidade de 
elegermos uma nova chapa para a presidência do grupo 
permitiu que eu colocasse meu nome à disposição da equipe. O 
que eu não esperava era a oportunidade de assumir não

 

apenas um cargo administrativo, mas a posição de presidente 
do GUPE. É curioso que, tendo estado distante do mundo 
espeleológico por tanto tempo, eu tenha mergulhado de cabeça 
nele, e de maneira tão rápida. Pode parecer curiosa também a 
situação de um membro recente, que ainda está por terminar a 
graduação, assumir essa posição. Mas, como venho dizendo 
até aqui, minha relação com o GUPE remonta a algumas das 
minhas lembranças mais antigas, mesmo que não diretamente.

Estar à frente dessa equipe não é apenas uma 
oportunidade de amadurecimento profissional. Assumir a 
presidência do GUPE é, para mim, uma honraria sem igual, 
porque significa me responsabilizar pela entidade que fez parte 
da minha adolescência, admirei na graduação e que me ensina 
hoje o valor da ciência na sua forma mais completa. Com 23 
anos, é com orgulho e felicidade que posso dizer que, logo 
mais como geólogo e hoje como presidente, farei o possível 
para fazer jus ao que o Grupo de Universitário de Pesquisas 
Espeleológicas representa para mim, para o Paraná e para a 
espeleologia brasileira.

Assembleia Geral do GUPE - Eleição presidência. 
Julho de 2021.

Curso de capacitação para 
monitores da Furna do Buraco 
do Padre. Foto: Laís Luana 
Massuqueto.

Projeto EspeleoPiraí 2021. Foto: Cinara de Souza

Gruta Saco Grande, Florianópolis. Foto: Henrique 
Simão Pontes, 2018

Gruta Cezaídes, 
 Foto: Rodrigo Aguilar 
Guimarães.

Acompanhe o GUPE nas redes sociais:

Website: https://www.gupe.org.br/ 


Facebook: https://www.facebook.com/espeleogupe 

YouTube: GUPE Cavernas 
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FOTO do LEITOR

leitor
espaço do

Uma família em férias na Pratinha, Chapada Diamantina, Iraquara (BA). Temos da direita para a esquerda: Andrea 
Scherer, Lucas Scherer, Fátima Scherer e Rafael Scherer. Julho de 2021.

Agenda

36° Congresso Brasileiro de Espeleologia (CBE) 
Brasília/DF, 20 a 23 de abril de 2022.

18º Congresso Internacional de Espeleologia 
França, 24 a 31 Agosto de 2022.

XV Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa 
(CGPLP) / XVIII Congresso Brasileiro de Geoquímica (CBGq) 
Edição Digital - Período de 22 a 24 de agosto de 2021 

SPELEO-BRAZIL 2025 
19º Congresso Internacional de Espeleologia (CIE) 
Belo Horizonte, em 2025



Contribua com o informativo


O boletim tem sido elaborado de forma colaborativa e está 
aberto a contribuições de toda a comunidade espeleológica. É 
divulgado na primeira semana de cada mês, entretanto, caso tenha 
interesse em contribuir com conteúdo, os textos e imagens devem 
ser encaminhados ao corpo editorial pelo email de contato até o dia 
20, para que possam ser incluídos na próxima edição.


Todos estão convidados e aptos a participar das edições da 
SBE – Notícias. Você pode contribuir com relatos das ações de seu 
grupo, divulgação de atividades e conteúdo pertinente. Contudo, 
torne seu texto atraente ao leitor, seja sintético, foque o mais 
importante da história e evite citar listas de nomes. Inicie com um 
parágrafo explicativo, sempre que possível respondendo perguntas 
simples, como: "O quê" e/ou “Quem?", "Quando?", "Onde?", 
"Como?", e "Por quê?". Os textos não devem ultrapassar duas 
páginas sendo formatados com as letras em tamanho 12, 
espaçamento simples e margem normal. Recomenda-se o envio de 
ao menos quatro figuras alusivas ao conteúdo, a fim de tornar a 
contribuição mais atrativa ao leitor. Não esqueça de referenciá-las 
sempre, da maneira mais completa possível.


Temos também a sessão de divulgação de trabalhos científicos, 
destinada a dar visibilidade às publicações de espeleólogos 
brasileiros que saíram no mês ao qual a edição do informativo é 
referente. Para divulgar seu trabalho científico, basta nos enviar um 
pequeno resumo de até sete linhas seguindo a mesma formatação 
sugerida para os demais textos de contribuição e uma figura 
ilustrativa.


Você também pode contribuir na seção “Foto do Leitor”, basta 
enviar suas fotos com nome do fotógrafo, caverna, data, município 
onde a imagem foi captada, bem como na seção “Arte do Leitor”, 
basta enviar um poema, uma gravura, um desenho com o tema 
Espeleologia ou temas afins.
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