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GUANO SPELEO UFMG REALIZA
LEVANTAMENTO ESPELEOLÓGICO NO
PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO

A extensão do
parque conta com um
número expressivo de
De 25 a 29 de janeiro o
dolinas, sumidouros e
Guano Speleo UFMG (SBE
ressurgências. As
G075) realizou trabalhos de
cavernas e abrigos
campo na região que comvisitados possuem
preende o Parque Estadual do
grande diversidade de
Sumidouro nos municípios
espeleotemas, mas,
de Pedro Leopoldo e Lagoa
infelizmente, também
Santa, na Região Metropoliesta presente a depretana de Belo Horizonte
dação causada princiForam feitos trabalhos
palmente pela desinde prospecção e atualização
formação das pessoas.
de dados das cavernas da
É certo que
região, dentre elas às pertenainda restam dezenas
centes ao entorno da Gruta
de pequenas cavidada Lapinha em Lagoa Santa Clique no mapa para ampliar
des do parque à espelugar onde Peter W. Lund
escolheu para viver e realizar estudos ra de serem recenseadas, como confirmado
pela primeira prospecção do Guano Speleo
durante o século XIX.
Os dados mais atuais sobre estas no parque, que plotou 20 cavidades novas
cavernas datam da década de 1980. Com a (sendo 16 cavidades e 4 abrigos), ou seja,
atualização as coordenadas se tornaram sem registros, dentro dos limites do parque.
mais precisas e os dados mais consistentes
Fotos e mais informações em:
em uma área de tamanha grandeza e imporguanospeleoufmg.blogspot.com
tância espeleológica.
Por

Adriano Fernandes
Guano Speleo UFMG

SÓCIO DA SBE DEFENDE TESE DE
DOUTORADO SOBRE GEOGRAFIA DO CARSTE
Como parte da programação acadêmica, os professores foram acompanhados
pelo recém doutor e pelo Prof.Dr. Oswaldo
Bueno Amorim Filho em uma visita à APA
Carste de Lagoa Santa e ao Parque Estadual
do Sumidouro sob orientação do gerente
técnico Rogério Tavares de Oliveira.
A visita também teve como objetivo
consolidar parceria iniciada em
2006 pelo Dr. Heinz Charles Kohler
e pelo Dr. Luiz Eduardo Panisset
Travassos, ambos associados ao
Laboratório de Estudos Ambientais
do Programa de Pós-Graduação.
Em breve o trabalho será
disponibilizado em meio digital
para consulta e divulgaremos no
Travassos (em pé) e a banca internacional
SBE Notícias.
Luiz Travassos

Neste mês, o Programa de PósGraduação em Geografia da PUC Minas
recebeu os doutores Andrej Kranjc e Tadej
Slabe do Instituto de Pesquisas do Carste
da Eslovênia para a defesa de Tese de Doutorado de Luiz Eduardo Panisset Travassos
(SBE 1153) sobre a importância cultural do
carste e das cavernas.

PALESTRA SOBRE
EQUIPAMENTOS PARA
TÉCNICAS VERTICAIS

Dia 20 de Março
(sábado) a SBE realizará em sua
sede o “41º SBE de Portas Abertas” com
a Palestra: Equipamentos para técnicas verticais em espeleologia, ministrada por Juliano Contin Ventrella, consultor na área de resgate em altura para
unidades do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar .
Juliano Ventrella

ISSN 1809-3213

As técnicas verticais são usadas para subir e
descer desníveis com o auxilio de cordas e
outros equipamentos

A palestra pretende mostrar, com
sólido respaldo científico e técnico, quais
os equipamentos de técnicas verticais
disponíveis no mercado internacional.
Também será discutido o legado
que a Espelelogia teve na origem do
desenvolvimento dos equipamentos de
altura utilizados em resgate e na área de
trabalhos em altura.
Venha participar!
Local: Sede da SBE
Parque Taquaral - Portão 2
Campinas SP
Data: 20/03/2010 (Sábado)
Horário: 09h30
Entrada: gratuita
Saiba mais sobre o projeto em:

www.sbe.com.br/aberta.asp
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Pedro Calado

O Parque Estadual Caverna do Diabo,
localizado na cidade de Eldorado (243 km
de São Paulo), inaugurou novas dependências dia 05 de março, como um centro de
visitantes, restaurantes, estacionamento e
um projeto paisagístico. O valor das melhorias, segundo o governo do Estado de São
Paulo, é de R$ 4 milhões.
A reforma também inclui o novo projeto de iluminação da Caverna do Diabo e
capacitação de monitores, empresas e
empreendedores para atender o potencial
turístico da região.

Novo Centro de Visitantes da Caverna do Diabo

Após a interdição das cavernas em
2008 por falta do plano de manejo espeleológico, a Fundação Floresta, responsável
pelos parques, e o Ministério Público Federal firmaram um Termo de Ajustamento de
Conduta para garantir que algumas caver-

nas fossem reabertas desde que os planos
de manejos fossem entregues em um prazo
de dois anos. As cidades do vale do Ribeira
têm no turismo a principal fonte de renda.
“A meta foi atingida e entregamos
nessa sexta-feira o plano de manejo espeleológico da Caverna do Diabo, o primeiro
dos 31 que serão entregues até o final do
mês", disse, por meio de nota, o diretor
executivo da Fundação Florestal, José Amaral Wagner Neto.
O secretário estadual do Meio Ambiente, Xico Graziano, afirmou que a mudança no Vale do Ribeira integra 21 projetos
ambientais estratégicos do governo. E que
os planos de manejo do Petar vão servir de
exemplo para todas as unidades de conservação do país. "O ecoturismo passou a ter
recursos e a região do Vale do Ribeira foi
privilegiada, a maior parte dos investimentos veio para cá", disse o secretário por meio
de assessoria.
O investimento integra o contrato de
empréstimo com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) feito pelo projeto de ecoturismo na mata Atlântica, da
secretaria e até o final deste ano, o órgão
estima que serão investidos US$ 15
milhões nos parques do Estado.
Fonte: Folha Online 09/03/2010

ESPÉLEO-RESGATISTAS BRASILEIROS DE PRONTIDÃO
Por

Alexandre Felizardo (SBE 1597)

Devido ao forte terremoto de 8,8 de
magnitude, seguido de tsunami, ocorrido
no dia 27/02/2010 no Chile, além de outros
abalos posteriores de 6.8 e 6.6 de magnitude, um grupo de cinco espéleoresgatistas brasileiros já está de prontidão
desde 02 de março para se dirigir ao Chile e
prestar ajuda no resgate e atendimento de
vítimas.
Por iniciativa do Sr. Carlos Benedetto,
presidente da FAdE- Federación Argentina
de Espeleología, organizou-se um grupo de
resgate que, até o momento, tem
representantes da Argentina, Brasil e
México. Os espéleo-resgatistas brasileiros
inscritos são: Alexandre José Felizardo (BEC
G-119/GVBS-PETAR/SBE 1597), Émerson
Gomes Pedro (BEC G-119/GVBS-PETAR),
Adriana Duarte Gomes (BEC G-119),
Ilderez Martinez Magatti (GVBS-PETAR) e
Ediclei Rodrigues Lima (GVBS-PETAR).
Esclarecemos aos resgatistas
brasileiros que quiserem se oferecer para
ajudar no Chile que não é necessário
passaporte (o Chile aceita doc. identidade
oficial) nem vacinas. As despesas de

deslocamento e alimentação deverão ser
custeados pelas autoridades
brasileiras/chilenas conforme o caso. A
hospedagem deverá ocorrer em leitos de
quartéis ou postos da Defesa Civil Chilena,
Cruz Vermelha Internacional, Cáritas e
correlatos. O clima nesta época do ano é
agradável, mín. 8 °/máx. 27 °, em média, na
maioria dos locais-alvos. No momento,
civis não podem entrar no Chile para
prestar ajuda internacional. Aguardamos
autorização expressa daquele governo, fato
que ainda não aconteceu.
Os resgatistas treinados,
interessados em agregar ao grupo, favor
entrar em contato com Alexandre Felizardo
pelo e-mail alejotaefe@hotmail.com,
manifestando o interesse/disponibilidade e
para que sejam incluídos nas listas de
resgatistas e possam assim receber as
notícias atualizadas sobre a missão.
Dúvidas: 11- 4509-7688 / 6388-1017.
Poderão se inscrever os resgatistas
que, mesmo não podendo ir ao Chile,
desejam receber informações sobre o
andamento da ajuda internacional e
procedimentos.

RAQUEL ZIMMERMANN
FOTOGRAFA NA
CAVERNA DO DIABO
A Caverna do Diabo, no município de
Eldorado, em São Paulo, serviu de cenário
para a top Raquel Zimmermann posar para a
campanha da Animale, marca pela qual
desfila com exclusividade no Brasil.
Raquel, que acaba de ser elevada à
categoria de modelo ícone, pelo site
Models.com, onde passou quase três anos
como top número 1, se impressionou com
o local. "É um lugar absurdo. Nem parece
deste mundo de tão incrível", disse sobre a
Caverna. "Tive a impressão de estar no
centro da Terra."

Henrique Gendre

CAVERNA DO DIABO RECEBE MELHORIAS
E PLANO DE MANEJO ESPELEOLÓGICO

Clique na imagem e confira o ensaio

A campanha fotografada por Henrique Gendre, teve como diretor criativo Luis
Fiod, da agência Mint. "A locação foi perfeita
pelo clima 'dark' da coleção, os shapes inspirados em lapidação de pedras e formas
pontudas, como das estalactites", afirmou
Fiod. Segundo a empresa, é a primeira vez
que um grife tem autorização para fotografar na Caverna do Diabo.
Fonte: Terra-Moda 02/03/2010.

FAPS E VALE LANÇAM
CHAMADA DE APOIO A
PROJETOS DE PESQUISA
As Fundações de Amparo à Pesquisa
(FAPs) dos Estados de São Paulo (FAPESP),
Minas Gerais (FAPEMIG) e do Pará
(FAPESPA) e a VALE S.A. lançaram chamada
de propostas dia 08 de março, no âmbito do
Acordo de Cooperação Tecnológica assinado em 2009 pelas instituições.
A chamada tem como objetivo selecionar e apoiar o desenvolvimento de projetos cooperativos de pesquisa científica,
tecnológica ou de inovação a serem estabelecidos e desenvolvidos por pesquisadores
ou grupos de pesquisa de instituições de
ensino superior e de pesquisa nos Estados
de Minas Gerais, São Paulo e Pará, incluindo
uma linha para pesquisa em espeleologia.
Leia a chamada na íntegra
Fonte: Agência FAPESP 09/03/2010.
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DOCUMENTÁRIO:
PLANO DE MANEJO
32 CAVERNAS
Por

Diana Sampaio
Comunicação Ekos Brasil

Renê de Souza

Já estão disponíveis os dois vídeos
que o Ekos Brasil realizou, para divulgar um
pouco mais do grandioso e desafiador projeto envolvendo os Planos de Manejo Espeleológico de 32 cavernas em Parques Estaduais de São Paulo.

Bolo de travertinos...

Clique na imagem para assistir ao vídeo

Data: 01/1993 - Autor: Renê de Souza (SBE 0562) - GESMAR (SBE G027)
Toca da Boa Vista (BA-82) - Projeção Horizontal: 107.000 m. - Desnível 59 m.
Campo Formoso BA.
A Toca da Boa vista é a maior caverna brasileira - saiba mais sobre a caverna em SIGEP
Mande sua foto com nome, data e local para: sbe@sbe.com.br

www.ekosbrasil.org/cavernas

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

O projeto envolve a participação de
mais de 100 profissionais em pouco mais
de um ano de trabalho. Veja mais em:

Novas

Aquisições

20/03/2010
Palestra: Equipamentos
para técnicas verticais
Sede da SBE - Campinas SP
www.sbe.com.br/aberta.asp
18/04/2010
Palestra da Comissão de
Espeleoinclusão na ReaTech
Imigrantes - São Paulo SP
www.feirasnacipa.com.br
22 a 25/07/2010
2º Simpósio Sul-Brasileiro
De Espeleologia
UEPB - Ponta Grossa PR
www.sbe.com.br/2ssbe.asp

Antes de imprimir,
pense na sua
responsabilidade
com o meio
ambiente

Boletim Spelunca Nº 116, Fédération Française de Spéléologie:
2009.
Boletim NSS News Nº 01, National
Speleological Society: Jan/2010.
Boletim The Journal of the Sydney
Speleological Society Nº 1, SSS:
Jan/2010.
Boletim Espeleo Nº 21, Grupo
Espeleologico de Villacarrillo:
2009.
As edições impressas estão disponíveis
para consulta na Biblioteca da SBE.
Os arquivos eletrônicos podem ser
solicitados via e-mail.
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