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abril de 2010 no Centro de Exposições 
Imigrantes, em São Paulo SP.

A entrada na feira é gratuita, mas o 
interessado deve preencher uma ficha de 
inscrição na página do evento:

www.feirasnacipa.com.br/
reatech2010

A coordenadora da Comis-
são Espeleoinclusão da SBE, Érica 
Nunes (SBE 1651), vai ministrar a 
palestra Visitação em Cavernas 
para Portadores de Necessidades 
Especiais (PNEs), dia 18 de abril, 
das 15 às 16 horas, na Reashow 
2010, em São Paulo SP.

Érica vai apresentar os tra-
balhos desenvolvidos pela comis-
são, em especial a avaliação de 
algumas cavernas quanto ao grau 
de acessibilidade, além da experi-
mentação direta em campo.

Parte deste trabalho já foi apresentada 
nos Congressos Brasileiros de Espeleologia 
e estão disponíveis nos .

Reashow é um seminário realizado 
dentro da 9ª ReaTech, feira internacional de 
tecnologias em reabilitação, inclusão e 
acessibilidade, programada para 15 a 18 de 

Anais CBE

OFICINA SOBRE 
PESQUISAS 

ESPELEOLOGIAS
NO PETAR

A Fundação Florestal realizará dia 23 
de fevereiro, no Horto Florestal, em São 
Paulo SP, uma oficina para avaliar as pesqui-
sas espeleológicas no Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira (PETAR).

A oficina é uma das atividades do 
Plano de Manejo do parque e tem o objetivo 
de diagnósticar as pesquisa já realizadas na 
região, contribuindo para a proposição de 
diretrizes e ações sobre o programa de 
pesquisa científica e manejo do PETAR.

Vale destacar que o Plano de Manejo 
do parque tem uma abrangência maior do 
que os Planos de Manejo Espeleológico que 
estão sendo elaborados para algumas 
cavernas turísticas da região.

A participação dos espeleólogos é 
muito importante. Mais informações pelo 
e-mail: .andressa.fforestal@gmail.com

Acaba de ser lançado o livro “Ensaios 
de Arqueologia”, organizado por Juvandi de 
Souza Santos (SBE 1288).

Com 133 páginas, o livro aborda um 
assunto que sempre esteve presente na 
evolução da humanidade: a relação entre o 
homem, as cavernas e as montanhas ou 
afloramentos rochosos. Temática intima-
mente relacionada a disciplinas como geo-
grafia, história, antropologia e, é claro, à 
espeleologia, carsologia e arqueologia.

 Seu caráter temático faz com que 
cada capítulo possa ser lido isoladamente, 
ampliando o conhecimento não só do 
público acadêmico como também de publi-
co leigo no assunto.

A apresentação do livro foi escrita por 
Luiz Eduardo Panisset Travassos (SBE 1153) 
que também é autor do primeiro capítulo 
com o título “A importância do carste e das 
cavernas eslovenas para atividades milita-
res ao longo da História: uma atividade de 
Arqueologia Histórica”.

Um exemplar do livro foi doado à
 e está disponível para 

consulta em nossa sede.
Os interessados também podem 

adquirir o livro por R$12,00 (incluindo a 
postagem)  com o autor pelo e-mail:

 
biblioteca da SBE

juvani@terra.com.br

LIVRO: ENSAIOS
DE ARQUEOLOGIA

PELO PARNA DE 
GANDARELA EM MG

Duas dezenas de entidades civis lan-
çaram um abaixo-assinado eletrônico 
pedindo a criação do Parque Nacional (Par-
na) da Serra da Gandarela, nos municípios 
mineiros de Caeté, Santa Barbara, Barão de 
Cocais, Rio Acima, Itabirito e Raposos, na 
região metropolitana de Belo Horizonte.

A área faz parte da Reserva da Biosfera 
da Serra do Espinhaço, funciona como 
divisor de águas nas bacias hidrográficas 
dos rios Doce/Piracicaba e São Francis-
co/Rio das Velhas, formando um corredor 
ecológico natural com a Serra do Caraça. A 
Mata Atlântica de lá é a maior parcela pre-
servada de toda a região.

Em Gandarela também já foram cata-
logadas mais de 50 cavernas e um sítio 
paleontológico com depósitos sedimenta-
res da idade terciária. Conforme as ONG’s 
que propuseram a mobilização, a serra tem 
seu futuro ameaçado pela mineração.

Fonte:  O Eco 03/02/2010

Clique aqui para assinar o pedido

Comissão avalia a acessibilidade de cavernas
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COMISSÃO DE ESPELEOINCLUSÃO 
DA SBE PARTICIPA DA REATECH

mailto:juvani@terra.com.br
http://www.sbe.com.br/sociedade_sede.asp
http://www.euconcordo.com/gandarela
http://www.sbe.com.br/anaiscbe.asp
http://www.feirasnacipa.com.br/reatech2010/reashow.asp
mailto:andressa.fforestal@gmail.com
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PEIXE FEIOSO É ENCONTRADO
EM CAVERNA CHINESA

Na aldeia de Daluo, na província de 
Guangxi, sul da China, o assunto mais 
comentado é a aparição do peixe que tem 
boca parecida com a de um pato e visual de 
gosma. Ele foi visto no lago localizado ao 
fundo de uma caverna dentro da montanha 
Fu Yuan Dong (a “Caverna da Fortuna”). A 
aparência assustadora do bicho e o lugar 
peculiar da descoberta fizeram o povo do 
vilarejo concluir: trata-se de um peixe alie-
nígena. Um ET aquático. 

Supersticiosos, os moradores julga-
ram o achado como um sinal de sorte gran-
de para a aldeia de pequenos agricultores. Li 
Zuneng, considerado líder do vilarejo, disse 

que chamou especialistas para identificar o 
animal estranho. Nenhum deles reconhe-
ceu o peixe.

A notícia de que a nem a ciência sabe 
de onde surgiu o bicho aumentou o frisson 
e a lenda. O pessoal mais velho da aldeia 
garantiu: ele veio do espaço para trazer 
prosperidade ao local. 

Falta pouco para o bicho virar uma 
divindade. Outros peritos em vida marinha 
irão a Daluo para investigar o peixe, que 
está guardado num pequeno aquário 
improvisado na aldeia.

Os moradores esperam que surja 
agora a nave espacial que trouxe o peixe 
alien. Se é que ele aterrissou a bordo de um 
disco voador ou veio de outra dimensão, 
como se discute no vilarejo.

Já tem gente apostando que há outros 
equivalentes aquáticos do ET de Varginha 
nadando no lago.

O peixe alien passa bem. Ainda não 
falou com terráqueos. Não foi acusado de 
ter devorado animais da região.
Fonte:  R7 09/02/2010

Entre 22 e 25 de janeiro, um grupo de 
espeleólogos eslovacos explorou a caverna 
Mesacny Tien nas montanhas Tatra, elevan-
do seu desenvolvimento para 24,1 km e a 
tonando a mais longa da região.

O mais incrível foi que o acampamen-
to que montaram na caverna foi completa-
mente destruido pela queda de uma rocha 
que se desprendeu do teto. Por sorte os 
doze espeleólogos da equipe estavam tra-
balhando em outra área da caverna quando 
a rocha caiu.
Fonte:  Caverinfo  06/02/2010.

ROCHA DESTROI 
ACAMPAMENTO EM 
CAVERNA ESLOVACA

Por  Dulce Regina Vieira Felizardo e
Alexandre Felizardo (SBE 1597)

O ano de 2010 começou bastante agi-
tado para um grupo de espeleólogos de 
diversas localidades do Brasil. 

De 2 a 17/01/2010, espeleólogos dos 
grupos Babilônicos Espéleo Clube (SP), Gru-
po Carste de Pesquisas Espeleológicas (GO), 
Grupo Voluntário de Busca e Salvamento – 
PETAR (SP) e Espéleo Grupo de Brasília (DF), 
realizaram, com êxito, sua primeira iniciati-
va de uma expedição educacional no Brasil, 
objetivando semear o conhecimento espe-
leológico, através de uma metodologia par-
ticipativa e dinâmica, e promover a integra-
ção do Homem em seu Meio Ambiente.

A Expedição teve como cenário o Par-
que Estadual de Terra Ronca, localizado na 
porção Nordeste do Estado de Goiás, muni-
cípio de São Domingos, pertencente ao cars-
te do grupo Bambuí, que contém as maio-
res cavernas conhecidas do país.

As atividades contaram com a partici-
pação ativa do 3º Pelotão do Corpo de Bom-
beiros Militar da base de Posse - GO, e mais 
52 alunos da região, dentre eles guias e 
monitores locais.

Os participantes receberam conteúdo 
teórico e tiveram a oportunidade de praticar 
atividades de espéleo-vertical, topografia, 
primeiros socorros em ambientes confina-

dos e resgate em cavernas, biologia e foto-
grafia subterrânea, prospecção e condução 
de mínimo impacto.

Durante os trabalhos, foram cadas-
trados dois sítios arqueológicos, o Sítio do 
Pé Grande e o Sítio Lítico do Pau Seco, e a 
Caverna das Pacas, que também foi topo-
grafada. 

Realizou-se, ainda, o reconhecimento 
dos atrativos turísticos do Parque, com a 
produção de vasto material fotográfico, 
além das análises de impacto e da condição 
socioambiental da região.

Em contato com espeleólogos do 
município de São Domingos, verificou-se a 
grande necessidade de cursos de capacita-
ção, e que isso vem se apresentando como 
um entrave no desenvolvimento de espe-
leólogos e grupos locais.

I EXPEDIÇÃO AMIGOS EM TERRA RONCA - 2010
Como em qualquer tipo de expedição, 

o que impulsionou a realização desta foi o 
desejo de compartilhar conhecimentos e 
descobertas.

Além de proporcionar à população 
local e às autoridades a real noção da rique-
za natural que possuem e como continuar 
explorando-a de modo sustentável, bus-
cou-se discutir a relação homem X ambien-
te, para que não ocorra ainda mais degrada-
ção desse patrimônio.

CULTURA LOCAL

De 05 a 07/08, ocorre a Festa do Bom 
Jesus da Lapa de Terra Ronca, tradição do 
início do século, que reúne mais de 10 mil 
romeiros de GO, TO e BA, que acreditam 
nos poderes milagrosos da gruta. Barracas 
com bebidas, comidas típicas e artesanato 
ocupam a estrada que leva à caverna.

A TERRA RONCA...

A versão mais antiga sobre a origem 
do nome da caverna está relacionada com 
uma fazenda localizada em frente a ela. 
Dizem que quando os vaqueiros tocavam o 
gado por uma parte onde o campo era mais 
úmido, pois havia um pequeno lençol freá-
tico, o local onde a água ressurgia fazia um 
“enorme barulho”, parecendo que a terra 
roncava. Outra versão está relacionada aos 
ventos canalizados que ecoam dentro da 
caverna e às enchentes.

Lapa da Terra Ronca II (GO-001)

Chinese reverenciaram o peixe como alien divino
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 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
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União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

Seguindo a corrente...
Data: 01/2010 - Autor: Alexandre Felizardo (SBE 1597) - BEC (G119)
Lapa de São Vicente I (GO-5) - Projeção Horizontal: 10.130 m. - Desnivel: 140 m.
São Domingos GO.
Vista da grande boca da caverna, com 42 metros de altura, e do rio com forte correnteza.

Mande sua foto com nome, data e local para: sbe@sbe.com.br

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

solicitados via e-mail.

Novas 
     Aquisições

Boletim Mitteilungen Nº4, Verban-
des der deutschen Höhlen und Kars-
tforscher: 2009.

Boletim eletrônico Argentina Sub-
terránea Nº24, Federación Argen-
tina de Espeleología: Fev/2010.

Revista In the Mine Nº24, Facto 
Editorial: Nov-Dez/2009.

SANTOS, J.S. (Org.) Ensaios de 
Arqueologia. Campina Grande: 
Eduepb, Cópias & Papeis, 2009.

PRORROGADO O 
PRAZO PARA ENVIO
DE TRABALHOS AO 

CONGRESSO DA FEALC
O prazo para envio de trabalhos ao 6º 

Congresso da Federação Espeleológica da 
América Latina e do Caribe (FEALC) foi pror-
rogado para dia 31 de maio.

O Congresso é organizado pela Socie-
dade Espeleológica de Cuba (SEC), em come-
moração ao seu 70º Aniversário, e será rea-
lizado na cidade de Matanzas, Cuba, no 
período de 4 a 8 de agosto de 2010.

04 a 08/08/2010
6º Congresso de Espeleologia 

da América Latina e Caribe
Matanzas. Cuba

www.atenas.inf.cu

18/04/2010
Palestra da Comissão de 

Espeleoinclusão na ReaTech
Imigrantes - São Paulo SP
www.feirasnacipa.com.br

20/03/2010
Palestra: Equipamentos
para técnicas verticais

Sede da SBE - Campinas SP
www.sbe.com.br/aberta.asp

Clique no logo para mais informações
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