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V JORNADA BRASIL-ESPANHA FORMA
CHEFES DE EQUIPE EM ESPELEO RESGATE

Divulgação

Alunos de auto socorro e segurança desportiva

O primeiro módulo realizado na Pousada do Major, local que guarda a Gruta da
Pratinha, contou com a participação de
espeleólogos da Bahia, Alagoas, Brasília,
São Paulo e Rio de Janeiro além da ilustre
presença do Presidente da ABCannion,
Humberto Medaglia que com sua experiência em atividades Indoor e Outdoor corroborou para o intercâmbio de técnicas de resgate em cordas.
Durante o deslocamento para a
segunda etapa da jornada fizemos uma breve visita ao espeleólogo Admir Brunelli (Malone) e sua esposa Ana Lúcia, residentes em
Iraquara, eles estão fomentando a criação
de um parque cárstico na região que conta
com abrigos, inscrições rupestres, paredões calcários com cavernas, uma belíssima trilha interpretativa em meio às riquezas da Chapada, além de muitas obras de
arte como esculturas, gravuras e reproduções contemporâneas do nosso passado
cavernícola.

Mouriz em palestra no auditório Afrânio Peixoto

para segurança de espeleólogos e do público visitante de cavernas.
Divulgação

De 12 a 22 de dezembro a SBE em parceria com a Federação Espanhola de Espeleologia (FEE) realizou a V Jornada de Cursos
Brasil-Espanha, desta vez na Chapada Diamantina, Bahia. Este ano tivemos a presença de Juan Carlos Mouriz, Francisco Caparroz, Felix Lopez Gomez, Instrutores da Escola Espanhola de Espeleologia (EEE) e FEE.
Foram realizados dois módulos, o primeiro
de Auto Socorro e Segurança Desportiva,
em Iraquara-BA, e o segundo de Espeleo
Socorrista e Chefe de Equipe em Espeleo
Resgate, em Lençóis-BA.

A segundo módulo da jornada teve a
parte de treinamentos realizada no Mercado Municipal de Lençóis-BA e as aulas
teóricas aconteceram no Auditório
Afrânio Peixoto, onde também foram
realizadas palestras para a população.
Emerson Gomes Pedro, presidente da SBE, ministrou uma palestra sobre
a história da espeleologia brasileira,
Juan Carlos Mouriz falou sobre a importância do espeleo-resgate para a segurança do espeleólogo e do espeleoturista, além disso, tivemos uma
demonstração de auto socorro onde
Humberto Medaglia (vítima) e Luciano
carvalho (resgatista) demonstraram em
pouco menos de 3 minutos como se
retira uma vítima da corda.
Além das palestras e demonstração,
foram exibidos filmes de espeleologia e o
vídeo do Extreme Adventure (Mundial de
esportes de aventura) realizado na Chapada
Diamantina. Vale destacar que era noite de
festa, comemoração de aniversário do
escritor e filósofo baiano Afrânio Peixoto,
patrono do auditório.
No último dia de curso, os inscritos
em espeleo socorrista e chefe de equipe tiveram de passar por uma avaliação, trabalharam no planejamento e coordenação de
uma operação de resgate simulada.
O curso de Chefe de Equipe foi o primeiro realizado no Brasil e é fruto do empenho de espeleologos brasileiros e espanhóis
que vem participando das jornadas realizadas, aprimorando suas técnicas e desenvolvendo a atividade de espeleo resgate em
nosso país, atividade de suma importância
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Por Emerson G. Pedro (SBE 1563)
Presidente da SBE

Socorristas operando um desvio com acesso

Neste curso formaram-se quatro Chefes de Equipe em Espeleo Resgate: Emerson
Gomes Pedro (SBE 1563), Humberto Medaglia (SBE 1674), Leandro Pottes (1518) e
Luciano Dórea de Carvalho (SBE 1612). Os
formados estão aptos a comandar grupos
de espeleo resgate e disseminar este conhecimento pelas regiões brasileiras capacitando espeleo-socorristas através do Grupo de
Espeleo Resgate da SBE GER, que inicia agora suas atividades com espeleólogos capacitados, profissionais de doze estados brasileiros que participaram das jornadas BrasilEspanha ao longo destes cinco anos de atividades contínuas.
Nossos sinceros agradecimentos às
prefeituras de Iraquara e Lençóis pela infraestrutura cedida, à Pousada Recanto do
Major pela hospitalidade, à Escola e Federação Espanhola de Espeleologia por acreditarem em nosso potencial, à Brazilian Ropes
pelo material cedido para o curso e em especial ao Juan Mouriz que doou uma maca de
Espeleo Socorro para a SBE.
Aproveitamos para anunciar que estamos programando novas atividades da SBE,
para 2009, nesta maravilhosa região do Brasil que é a Chapada Diamantina e contamos
com o apoio da Sociedade Baiana de Espeleologia (SBAE) cuja participação foi fundamental no sucesso desta jornada.
Parabéns à Bahia, terra de povo hospitaleiro e de maravilhas culturais e naturais!
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DESCOBERTA A MAIS ANTIGA CAVERNA
OCUPADA POR SERES HUMANOS

Por Solon R. Almeida Netto (SBE 1502)

Trabalhos de escavação na caverna Wonderwek

Os cientistas tioveram que utilizar
uma combinação de técnicas para datar o
material encontrado na caverna, incluindo
a comparação da orientação magnética das
rochas com as mudanças conhecidas no
campo magnético terrestre, e a datação
pelo decaimento radioativo de componentes do material.
Fonte:

Estadão Online 19/12/2008.

Acaba de ser lançado o 2º número da
LAJEDOS, revista eletrônica de divulgação
das cavidades naturais subterrâneas e do
universo compreendido pelo seu entorno.
Relatos sobre explorações, viagens e descobertas são a essência da publicação, que
também contempla ensaios fotográficos,
mapeamentos e textos relacionados à cultura e ao ambiente no qual se inserem as
cavernas e os abrigos. A produção é feita,
basicamente, por membros da Sociedade
Espeleológica Potiguar-SEP e da Sociedade
para Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental do Rio Grande do Norte-SEPARN. Os
objetivos da publicação são filantrópicos,
tão-somente objetivando a divulgação do
patrimônio natural e sua preservação.
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Caverna era usada como habitação
há 2 milhões de anos, de acordo com
datação de artefatos achados no local.
Uma equipe internacional de pesquisadores datou de 2 milhões de anos
atrás uma série de artefatos encontrados na caverna Wonderwek, na África
do Sul. Essa datação faz dos artefatos os
mais antigos vestígios de ocupação de
uma caverna por ancestrais do homem no caso, o Homo habilis.
A caverna havia sido descoberta
por fazendeiros em 1940. Peter Beaumont, do Museu McGregor - uma das
instituições patrocinadoras do novo
estudo - realizou escavações arqueológicas no local entre 1978 e 1993, recuperando um pequeno número de ferramentas de pedra.
Segundo a Universidade de Toronto,
outra instituição envolvida na pesquisa, o
conjunto de ferramentas encontrado indica
a ocupação intencional da caverna por
ancestrais humanos. As ferramentas de
pedra mais antigas conhecidas foram descobertas na Etiópia e datam de 2,4 milhões
de anos atrás.

LAJEDOS Nº2

GRUTA DE JEITA PODE SER UMA DAS
SETE MARAVILHAS NATURAIS
Bastante conhecida pelos espeleólogos do mundo inteiro, a Gruta de Jeita, no
Líbano, poderá tornar-se uma das sete
maravilhas naturais.

Localizada 20 quilómetros a norte de
Beirute, no vale do rio Nahr al-Kalb, a Gruta
de Jeita, até o fechamento desta edição,
estava na 20ª posição no 'ranking' das Sete
Maravilhas Naturais. Se manter esta posição até julho de
2009 ficará entre as 21 finalistas.

Expresso TV

MARAVILHAS DO BRASIL

Clique para assistir a uma reportagem sobre a Gruta de Jeita

Dois jovens libaneses estão fazendo
tudo o que podem para alcançar este sonho
e lançaram uma forte campanha na internet
para angariar votos.

Foi divulgada, no SBE
Notícias nº64, uma campanha para incluir a Gruta do
Lago Azul (MS-2) na lista
das maravilhas no, mas este
destino nem aparece com
colocação. Apenas três destinos do Brasil estão classificados para votação na fase
atual, entre eles o Parque
Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, que por
enquanto ocupa a 291ª posição.

Acesse a página abaixo e dê seu voto:

www.new7wonders.com/nature
Fonte: Expresso 16/12/2008.

Capa nº2 - clique para acessar a página da revista

Este segundo número tem como tema
central a Gruta da Caridade (RN-15):
1. Expedição Caridade 2008. O relato de
como foi a campanha na Serra da Cruz em
2008. .
2. A Caridade e suas histórias. Considerações históricas sobre o povoamento da
região da Caridade e os reflexos da ocupação humana nos dias atuais.
3. Da ganância e do prenúncio do fim. Análise dos principais conflitos ambientais
envolvendo a região da Serra da Cruz.
4. Canto de muro: Câmara Cascudo e os
quirópteros. A visão romanceada de
Câmara Cascudo sobre os quirópteros e
outros animais.
5. O Decreto Presidencial n.º 6640/08:
considerações jurídicas. Análise da nova
norma administrativa que passou a regulamentar o patrimônio espeleológico nacional.
6. Ensaio: Dos valores e do ambiente.
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Petzl
- Headlamps
- Freios
- Mosquetões
- Capacetes
- Polias
- Ascensores
- Descensores

Emerson Gomes Pedro

Blue Water
- fitas tubulares de 15 e 25mm
Omega Pacific
- Mosquetões
BRC
Black Diamond
Maha Powerex
Garmin
Seattle Sports

10% de desconto para
sócios ativos da SBE

Pratinha pra mim é Ouro!!!
Data: 12/2008 - Autor: Emerson Gomes Pedro (SBE 1563) - BEC (SBE G119)
Gruta da Pratinha (BA-71) - Projeção Horizontal: 486 m. - Desnível: 9 m. - Iraquara BA
Em meio a cactáceas e xerófitas, um recanto de águas transparentes surge das profundezas.
Mande sua foto com nome, data e local para: sbe@sbe.com.br

VENHA PARA
O MUNDO DAS
CAVERNAS
Filie-se à SBE

Sociedade Brasileira de Espeleologia
R

Clique aqui para
saber como se tornar
sócio da SBE

Tel. (19) 3296-5421
Filiada à

União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

Visite Campinas e conheça a
Biblioteca Guy-Christian Collet
Sede da SBE.
Apoio:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMPINAS

www.dolomitas.com.br
São Paulo, SP

Novas

Aquisições

04 a 16/01/2009
8º Expedição
SBE-Tocantins
Aurora-TO
www.sbe.com.br/campo.asp
09 a 12/07/2009
30º CBE - Congresso
Brasileiro de Espeleologia
Montes Claros-MG
www.sbe.com.br/30cbe.asp
19 a 26/07/2009
15ª ICS - Congresso
Internacional de Espeleologia
Kerrville, Texas USA
www.ics2009.us
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pense na sua
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com o meio
ambiente

Boletim Karstologia Nº51, Fédéracion Françaice de Spéléologie /
Association Françaice de Karstologie: Jan-Jun/2008.
Boletim eletrônico Lajedos Nº2,
Sociedade Espeleológica Potiguar /
Sociedade para Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental do Rio Grande do Norte: Nov/2008.
Boletim eletrônico El Explorador
Nº56, GEDA / Sociedad Espeleológica de Cuba: Dez/2008.
As edições impressas estão disponíveis
para consulta na Biblioteca da SBE.
Os arquivos eletrônicos podem ser
solicitados via e-mail.

SBE Notícias é uma publicação
eletrônica da SBE-Sociedade Brasileira de Espeleologia
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Comissão Editorial: Marcelo A. Rasteiro e Delci K.Ishida
Todas as edições estão disponíveis em www.sbe.com.br
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PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM
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