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perante o Supremo Tribunal Federal. Ape-
nas algums poucos entes têm legitimidade 
para ajuizar uma ação deste tipo, entre eles 
o Procurador Geral da República.

OUTRAS VIAS

Além da via jurídica, outros caminhos 
para evitar os efeitos destrutivos do decreto 
estão sendo tomados. No Legislativo, tra-
mita um pedido de suspensão do Decreto e 
o próprio Executivo ainda pode reavaliar sua 
posição ouvindo a sociedade civil organiza-
da em defesa do ambiente, mas, acima de 
tudo, o importante é que cada indivíduo se 
conscientize do problema e cobre uma posi-
ção mais responsável do governo e da ini-
ciativa privada. 

O Manifesto contra este retrocesso já 
conta com o apoio de mais de 180 institui-
ções e a assinatura de mais de 3.500 pesso-
as preocupadas com nossas cavernas.

Saiba mais em:

www.sbe.com.br/manifesto.asp

Por

A SBE solicitou ao Procurador Geral da 
República (PGR) que entre com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) do 
Decreto 6.640/2008 que permite a destrui-
ção de cavernas.

 ao Dr. Antônio Fernando Barros e 
Silva de Souza (PGR) destaca em vários 
aspectos que o Decreto 6.640/2008 repre-
senta um inegável retrocesso na legislação 
ambiental brasileira, além de extrapolar a 
função de um decreto.

DECRETO  E  ADIN

Os  são instrumentos utiliza-
dos pelo poder executivo para detalhar a lei, 
não podendo ir contra ela ou extrapolá-la, 
quando isso acontece o decreto desobede-
ce o texto da Constituição e pode ser consi-
derado ilegal.

A  é o instrumento utilizado no 
chamado controle direto da constituciona-
lidade das leis e atos normativos, exercido 

Marcelo Augusto Rasteiro (SBE 1089)

O pedido de ADIN enviado dia 03 de 
dezembro

decretos

ADIN

SBE PEDE AÇÃO DE INCONSTITU-
CIONALIDADE PARA O DECRETO 6.640

GGEO PROMOVE DEBATE SOBRE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E CAVERNAS

O Grupo de Espeleologia da Geologia 
da USP - GGEO (SBE G034) convida todos 
interessados para o Debate: "Licenciamento 
Ambiental de Empreendimentos em Caver-
nas", hoje (11/12) no Instituto de Geociên-
cias da Universidade de São Paulo (USP).

A questão de licenciamento ambien-
tal de empreendimentos potencialmentes 
lesivos ao patrimônio espeleológicos 
encontrou expressiva discussão nas últi-
mas semanas em função da publicação do 
Decreto 6.640/2008 relativo ao assunto. 
Assim o debate é extremamente pertinente 
no sentido de esclarecer e avaliar o impacto 
desse decreto na proteção das  cavernas.

Estão convidados para a mesa de deba-
te os seguintes pesquisadores:

-Ivo Karmann (SBE 0071) - geólogo e pro-
fessor do Instituto de Geociências - 
USP 

-William Sallun Filho (SBE 1434) - geólo-
go e pesquisador do Instituto Geológi-

co da Secretaria do Meio Ambiente 
-Elias Carneiro Daitx - geólogo e professor 

do Instituto de Geociências e Ciências 
Exatas - UNESP.

LOCAL E DATA

Dia 11 de dezembro de 2008 (quinta-
feira) das 18h30 às 20h00 no auditório A-1 
do Instituto de Geociências - USP (Rua do 
Lago, 562- Butantan - São Paulo SP).

COMPAREÇAM para debater a questão!

Informações pelo  ou ggeo@igc.usp.br

www.igc.usp.br/subsites/ggeo

REPÓRTER ECO 
DIVULGA A CAUSA 
ESPELEOLÓGICA
O Repórter Eco, programa exibido em 

rede nacional pela TV Cultura, apresentou 
uma importante matéria sobre o decreto 
que coloca em risco as cavernas brasileiras.

A matéria com quase 5 minutos de 
duração foi ao ar no último Domingo 
(07/12) e apresenta uma entrevista com o 
Secretário Executivo da SBE, Marcelo Rastei-
ro, além de um panorama geral sobre o 
assunto.

Nosso agradecimento a toda equipe 
do Repórter Eco pela responsabilidade com 
que trata a causa ambiental!

Clique na imagem para assistir ao programa

30º CONGRESSO
BRASILEIRO

Montes Claros, MG 
Julho de 2009

www.sbe.com.br/30cbe.asp

Informações em breve
na página
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Agricultores de Rondônia vão receber 
calcário de graça, para corrigir o solo. A doa-
ção de mais de mil toneladas, foi determi-
nada pelo Ibama, que interditou uma jazida 
de minério no Estado por estar destruindo 
uma caverna que há no local.

A única jazida de calcário de Rondô-
nia fica em Espigão D’Oeste, a 540 km de 
Porto Velho. Está arrendada para uma 
empresa de exploração de minério até 

2018. Em março deste ano, a mina foi inter-
ditada pelo Ibama. Segundo fiscais do Insti-
tuto, uma gruta estava sendo destruída 
durante o processo de extração de calcário.

O gerente da empresa nega. “A 
empresa só teve conhecimento dessa gruta 

mediante exploração, por-
que, até então, não apare-
cia nenhuma abertura exis-
tente mostrando que no 
local haveria uma gruta”, 
afirmou o gerente da jazi-
da, Claudionor de Oliveira 
Silva.

Com a interdição, 
até o calcário moído na 
mineradora não pode ser 
retirado. A jazida tinha 
quase mil clientes. Noven-
ta por cento são produto-
res rurais de Rondônia que 
ficaram sem calcário para 
corrigir a acidez do solo e 

plantar a próxima safra. 
“O calcário nesses solos é obrigação. 

Você não consegue fazer agricultura sem a 
correção do solo”, explicou o agrônomo do 
Embrapa Vicente Godinho.

O Escritório Regional do Ibama de 
Nova Friburgo (RJ) interditou mais três 
cavernas calcárias no interior do Estado do 
Rio de Janeiro.Nessa operação, o Ibama 
interditou a caverna Pirazo, Ponte da Jarara-
ca e Novo Tempo, nos municípios de Cam-
buci, Trajano de Morais e Cantagalo (Vide 

 p.5).
Iniciada no dia 03 de Junho de 2008, a 

ação fiscalizatória tem o objetivo de impe-
dir as visitações indiscriminadas, que vinha 
causando pichações, depredações e demais 
atos de vandalismo. Pelos cálculos do Iba-
ma, há aproximadamente, mais três caver-
nas calcárias na região, a serem interdita-
das.

“Estamos protegendo o maior patri-
mônio espeleológico de características cárs-
ticas (rochas calcárias) existente no Estado 
do Rio de Janeiro.” Afirma Mauro Zurita, 
chefe do Ibama Nova Friburgo, que comple-
menta a afirmação, dizendo que esse traba-
lho realizado pelo Ibama, é a primeira etapa 
de um projeto maior que será a criação de 
uma Unidade de Conservação Federal na 
região, que abriga várias cavernas calcárias 
ainda não descobertas.

SBE Notícias nº90

A região serrana fluminense possui 
cavernas calcárias que corta o interior da 
região, com a importante presença de várias 
formações cársticas e cavernas com signifi-
cativos espeleotemas.

As últimas interdições são encami-
nhadas para o centro Nacional de Estudo, 

IBAMA INTERDITA CAVERNAS NO RIO DE JANEIRO
Proteção e 
Manejo de 
C a v e r n a s  
(CECAV) do 
Instituto Chi-
co Mendes 
da Biodiver-
s i d a d e  
( I C M B i o ) ,  
para que se 
programem 
novas visto-
r i a s  n a  
região.

A s  
c a v e r n a s  
Pedra Santa e 
Novo Tempo 
j á  f o r a m  
superf ic ial-

mente vistoriadas pelo CECAV e Ibama, em 
conjunto com a Sociedade Brasileira de Espe-
lologia (SBE) e o Departamento de Recursos 
Minerais (DRM), onde os seus relatórios 
confirmam a especial importância, inclusive 
a região onde elas se encontram.
Fonte:  Ascom/Ibama  05/12/2008. 

CALCÁRIO DE MINERADORA QUE IMPACTOU
CAVERNA SERÁ DOADO EM RONDÔNIA

De 150 mil hectares prontos para cul-
tivo em Rondônia, 120 mil precisam ser cor-
rigidos, segundo dados da Embrapa e da 
Emater em Rondônia. Por isso, o Ibama 
determinou que 1300 toneladas de calcário 
moído fossem doadas à Emater para a distri-
buição entre os produtores.

A retirada do minério começou a ser 
feita em Espigão D’Oeste. Técnicos do Iba-
ma acompanharam o carregamento das pri-
meiras carretas que vão seguir para a capital 
e para os municípios de Pimenta Bueno, 
Rolim de Moura e Alvorada do Oeste. Nesta 
primeira etapa serão doadas 54 toneladas 
de calcário. O secretário da Emater fala que 
cerca de mil agricultores vão ser atendidos.

“Nós estamos priorizando aquele agri-
cultor que já esteja com a área pronta para 
receber esse calcário e também aquele agri-
cultor que tenha condições de custear o 
transporte da usina até a sua propriedade”, 
disse o secretário da Emater de Rondônia, 
Sorrival de Lima.

O calcário doado pela Emater será usa-
do na recuperação de pastagens e na prepa-
ração do solo para o plantio de milho e fei-
jão, que deve começar em janeiro.
Fonte: Globo Rural  08/12/2008. 

Clique na Imagem para assistir a reportagem completa

Caverna da Pedra Santa - Uma das vistoriadas pela equipe.
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http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM923038-7823-AGRICULTORES+DE+RONDONIA+VAO+RECEBER+CALCARIO+DE+GRACA,00.html
http://www.sbe.com.br/sbenoticias/SBENoticias_090.pdf
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sbe@sbe.com.br

:

www.sbe.com.br

SBE Notícias

Comissão Editorial

 é uma publicação 
eletrônica da SBE-Sociedade Brasileira de Espeleologia

Telefone/fax. (19) 3296-5421 - Contato: 

 Marcelo A. Rasteiro e Delci K.Ishida

Todas as edições estão disponíveis em 

A reprodução deste é permitida, desde que citada a fonte.

Antes de imprimir,
pense na sua
responsabilidade
com o meio
ambienteApoio:

Visite Campinas e conheça a
Biblioteca Guy-Christian Collet

Sede da SBE.

Filie-se à SBE

Sociedade Brasileira de Espeleologia
Clique aqui para

saber como se tornar
sócio da SBE

Tel. (19) 3296-5421

Filiada à
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União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

04 a 16/01/2009
8º Expedição
SBE-Tocantins

Aurora-TO
www.sbe.com.br/campo.asp

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

Subindo o Altar...

Data: 02/2006
Autor: Linda Gentry El-Dash 
(SBE 0845)
GESCAMP (SBE G048)

Abrigo Pinturas (TO-25)
Desenvolvimento: 5 m.
Novo Jardim-TO.

Na foto Delci Ishida 
(SBE 0842) não mede esfor-
ços para chegar a parte supe-
rior do abrigo durante a 2ª 
Expedição SBE-Tocantins.

No próximo mês tere-
mos a 8ª Expedição ao Esta-
do, desta vez focando em 
levantamentos biológicos e 
paleontológicos, além da 
prospecção e mapeamento 
de cavernas.

Veja mais em

www.sbe.com.br/
campo.asp

Mande sua foto com 
nome, data e local para: 

sbe@sbe.com.br

Novas 
     Aquisições

Boletim NSS News Nº11, National 
Speleological Society: Nov/2008.

Boletim Subterránea Nº29, Fede-
ración Española de Espeleología: 
2008.

Boletim eletrônico El Explorador 
Nº55, GEDA / Sociedad Espeleolo-
gogica de Cuba: Nov/2008.

Boletim eletrônico Conexão Sub-
terrânea Nº70, Redespeleo Brasil: 
Dez/2008.

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

solicitados via e-mail.
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www.dolomitas.com.br
São Paulo, SP

Petzl

Blue Water

Omega Pacific

BRC
Black Diamond
Maha Powerex
Garmin
Seattle Sports

- Headlamps
- Freios
- Mosquetões
- Capacetes
- Polias
- Ascensores
- Descensores

- fitas tubulares de 15 e 25mm

- Mosquetões

10% de desconto para 
sócios ativos da SBE

12 a 22/12/2008
V Jornada de Cursos

Brasil-Espanha
Chapada Diamantina-BA

www.sbe.com.br/5eee.asp

09 a 12/07/2009
30º CBE - Congresso

Brasileiro de Espeleologia
Montes Claros-MG

www.sbe.com.br/30cbe.asp
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