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R e d e s p e l e o

subterranea

Atividade de campo no Vale do
Ribeira
Por Marcos Silverio - Grupo Bambuí
Os alunos da disciplina Geologia de Terrenos Cársticos do
Instituto de Geociências da USP visitaram o Vale do Ribeira, na região Sul de São Paulo, nos dias 19, 20 e 21 de maio
sob orientação dos professores Ivo Karmann e Francisco
Willian da Cruz Jr (Chico Bill) e com o apoio do doutorando
Valdir Novelo, com o objetivo de observar as características do relevo cárstico da região.
As observações e análises das estruturas geológicas e das
características litológicas e hidrológicas que influenciam e
condicionam o desenvolvimento de condutos cársticos e
as formas de relevo associadas e a investigação dos depósitos sedimentares e das feições morfológicas da região do
Vale do Rio Betari e da Serra do André Lopes aguçaram a
curiosidade dos estudantes.
Foram visitadas as ressurgências do sistema Areias e Córrego Seco e as Cavernas de Santana, Morro Preto e Couto na
Região do Vale do Betari na cidade de Iporanga, e a Gruta
da Tapagem (Caverna do Diabo) na Serra do André Lopes
no município de Eldorado.
Esta atividade reforça a importância das observações em
campo como parte indispensável para o estudo do carste
e para a compreensão de sua dinâmica e evolução.

Foto: Marcos Silvério

Para mais informações sobre inscrição, hospedagem, transporte e outros assuntos, contate-nos
através do email: espeleoresgate2012@gmail.com

Cecav lança Informativo e livro
sobre o “Plano de Ação Para a
Conservação do Patrimônio
Espeleológico nas Áreas
Cársticas da Bacia do Rio São
Francisco”

O Espeleo Grupo de Brasília (EGB), em conjunto com a Federação Francesa de Espeleologia (FFS) e o Espeleo Socorro Francês (SSF) – siglas em francês, estão organizando um
curso de espeleoresgate voltado ao público brasileiro. O
curso será focado nas particularidades das nossas cavernas, além da apresentação de técnicas próprias de resgates em cavernas desenvolvidos na Europa. Os instrutores
são espeleólogos franceses que possuem amplo conhecimento das técnicas, da dificuldade do ambiente cavernícola e características do carste brasileiro, tendo participado de diversas expedições em Minas, Bahia e Goiás.
O curso será realizado no período de 01 a 09 de setembro,
no Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR), no município
de São Domingos/GO, e seguirá o cronograma abaixo:
- 01/09 – Sábado: Recepção dos participantes e apresentação do curso – início curso
- de 02 a 07/09 (sexta-feira, feriado da independência): Módulo teórico e prático.
- 08/09 – Sábado: simulado final.

Nesse informativo o CECAV comunica a conclusão da última etapa do processo de elaboração do Plano de Ação
Para a Conservação do Patrimônio Espeleológico nas Áreas Cársticas da Bacia do Rio São Francisco - PAN Cavernas
do São Francisco, que resultou na publicação de um livro
de 143 páginas, que pode ser baixado também em formato pdf em:
http://xa.yimg.com/kq/groups/15415738/1678384651/name/livro_pan_cavernas_SF.pdf

Divulgação

Por Espeleo Grupo de Brasília
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As vagas são limitadas a 50 participantes.

http://xa.yimg.com/kq/groups/15415738/784501510/name/informe1_
maio2012_PAN20Cavernas20S80A0A2C3A3o20Francisco.pdf

Curso Espeleoresgate SSF 2012

98

Parcelamento em até 3 vezes para inscrições até 27/06, e
em até 2 vezes para inscrições até 27/07.

No dia 18 de maio, com o intuito de melhorar a comunicação com todos os integrantes do Grupo Assessor do
PAN Cavernas do São Francisco (antigo GECOM), o CECAV
lançou o “Informativo nº 1/2012” sobre o “Plano de Ação
Para a Conservação do Patrimônio Espeleológico nas Áreas Cársticas da Bacia do Rio São Francisco”, que apresenta
a síntese das atividades desenvolvidas pela equipe do CECAV desde a realização da Oficina Final de Elaboração do
Plano de Ação. Este primeiro informativo pode ser baixado
pelo link:

Pata do Elefante - Caverna de Santana - Núcleo Santana Iporanga SP

número

- 09/09 – Domingo: avaliações individuais e encerramento.
Os valores de inscrição obedecem a desconto progressivo
conforme descrito abaixo:
- inscrições até 15/07: R$ 430,00
- inscrições de 16/07 até 12/08: R$ 455,00
- inscrições a partir de 13/08: R$ 490,00

Capa do livro
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Palestra sobre bio-espeleologia
será realizada no PETAR no dia 14
de Julho

Realizado Workshop de
Espeleometria em
Belo Horizonte
Por Leda Zogbi – Meandros Espeleo Clube

Dando continuidade ao projeto que pretende comparar
padrões de biodiversidade e as ameaças a habitats subterrâneos de um sistema subterrâneo temperado com
outro tropical por meio de uma metodologia padronizada de coleta de dados (veja artigo completo no Conexão nº.96, pág. 2), será realizada no próximo mês de
julho a primeira etapa de campo no Brasil. A equipe já
realizou as primeiras coletas no sistema Postoja-Planina,
em fevereiro deste ano.

Conforme anunciado no Conexão Subterrânea n°97,
o Workshop “Espeleometria - Métodos, Definições e
Limites”, foi realizado nos dias 23 e 24 de maio, em Belo
Horizonte, com organização do Instituto do Carste e em
colaboração com o CECAV/ICMBIO e IBAMA.
O interesse gerado pelo evento foi grande. Estiveram
presentes cerca de 100 participantes, representantes
dos diversos núcleos envolvidos no licenciamento
ambiental de cavernas, tais como: consultores
ambientais, representantes de órgãos governamentais
e de mineradoras, estudantes e alguns espeleólogos.

Pesquisadores do Laboratório de Ecologia Subterrânea
da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em conjunto com o Centro Universitário de Lavras (UNILAVRAS),
coordenados pelo Dr. Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA),
além de pesquisadores da Universidade de Ljubljana,
na Eslovênia, coordenados pelo Dr. Boris Sket - uma das
mais importantes referências em biologia subterrânea
mundial na atualidade - realizarão suas pesquisas nas
cavernas do Sistema Areias, que se encontra no Parque
Estadual Turístico do Alto Ribeira, PETAR, município de
Iporanga, sul do Estado de São Paulo. O sistema Areias
foi escolhido em função de representar a maior riqueza
de espécies troglóbias do Brasil, atualmente.

Os dois dias do evento foram organizados de maneira a
intercalar apresentações de grandes temas, seguidas de
debates. Os temas tratados foram os seguintes:
- Ponto “zero” das cavidades e diferenciação entre
abrigos e cavidades;
- Limite dimensional para cavidades;
- Metodologia de mapeamento e cálculos
espeleométricos;
- Atributos “Dimensões Notáveis”.

Divulgação

As apresentações trouxeram importantes ideias e
inovações tecnológicas. Os debates sobre cada tema
foram muito ricos e todos tiveram a oportunidade de
manifestar as suas opiniões, de maneira democrática,
dentro do tempo disponível.
Os organizadores do evento gravaram e transcreveram
tudo o que foi falado, e se comprometeram a produzir
e disponibilizar um documento contendo os diversos
aspectos discutidos, com a finalidade de fornecer
subsídios para a discussão sobre o aprimoramento da
Instrução Normativa no 2, que regulamenta o decreto
6.640/2008, que ocorrerá no final de junho.

Boris Sket
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O evento conta com o apoio do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR) e da Redespeleo Brasil.
Entrada Gratuita.

Foto: Leda Zogbi
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Neste contexto, e com o intuito de transmitir a todos os
interessados um panorama geral da bioespeleologia na
Eslovênia e no Brasil, no próximo dia 14 de julho, às 20h,
será realizada uma palestra no novo Centro de Visitantes do núcleo Santana, com a participação dos Doutores
Boris Sket e Rodrigo Lopes Ferreira, que elucidarão seu
interessante trabalho e mostrarão fotos da fauna subterrânea da Eslovênia e do Brasil.

Workshop de espeleometria

Seria importante que outros eventos como este sejam
organizados para ampliar a discussão e subsidiar os
trabalhos que serão realizados pelo Comitê que irá
rediscutir a Instrução Normativa.

3

Lançamento do livro “Peter
Wilhelm Lund – O naturalista
que revelou ao mundo a
pré-história brasileira”

As liminares foram concedidas pelo juiz da 20ª Vara Federal de Belo Horizonte, Lincoln Pinheiro Costa, que entendeu ser aplicável aos casos o princípio da precaução,
segundo o qual, em havendo dúvidas, deve ser protegido
o meio ambiente em todos os seus aspectos, inclusive o
histórico e cultural. Em ambos os casos o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) foi chamado para analisar os impactos ao patrimônio espeleológico.

Foi lançado no mês de maio, em Belo Horizonte, o livro
“Peter Wilhelm Lund – O naturalista que revelou ao mundo
a pré-história brasileira”, de autoria de Ana Paula Almeida
Marchesotti. O livro é resultado da dissertação de mestrado defendida pela autora, no programa de pós-graduação
em História da UFMG. A autora escreveu uma biografia
científica do cientista dinamarquês que, nas palavras dela
“desbravou as cavernas mineiras no século 19, inaugurou
testes e ciências no Brasil e viveu intensamente em Lagoa
Santa até a sua morte”. Através da escrita envolvente, o leitor ficará por dentro de toda a trajetória brilhante e cheia
de aventuras de Peter Lund. O livro foi publicado pela Editora E-Papers e pode ser adquirido através do link:

Segundo o que foi defendido pelos autores das ações,
como as cavidades naturais subterrâneas são consideradas bens da União, qualquer intervenção em tais bens
ou em sua área de influência, por força do princípio da
indisponibilidade do interesse público e da autogestão
dos bens públicos, demanda prévia anuência dos órgãos
federais incumbidos de tutelá-los. Além disso, em razão de
interpretações equivocadas dos órgãos ambientais, o relevante patrimônio espeleológico nacional está na iminência de sofrer intervenções gravosas sem a manifestação
dos órgãos especializados da União que detêm a expertise
necessária para avaliar os impactos ao patrimônio espeleológico, uma vez que atuam na área há mais de duas décadas e possuem corpo técnico qualificado para tanto.

http://www.e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=2214

Atuação conjunta do MPMG e
MPF impede danos a cavernas
Minas Gerais detém 36,6% do patrimônio espeleológico
nacional conhecido, mas os órgãos ambientais do Estado
não possuem profissionais habilitados para avaliar impactos na área.

número
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Ações Cautelares propostas conjuntamente pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pelo Ministério
Público Federal (MPF) impediram, no final de maio, a autorização de atividades minerárias no entorno de cavidades
naturais subterrâneas situadas em Itabirito e em Conceição do Mato Dentro.
No Município de Itabirito, a empresa Gerdau pretendia reduzir de 250 metros para 48 metros o raio de proteção da
cavidade VL 43, com o objetivo de implantar uma pilha de
estéril. Já em Conceição do Mato Dentro, a empresa Anglo
Ferrous pretendia reduzir de 250 metros para 100 metros
o raio de proteção da cavidade CAI 03, com a finalidade de
implantar uma correia transportadora de minério de ferro.
Esta última cavidade tem 396 m2, possui rara beleza, é enquadrada como de alta relevância e está situada em área
coberta por floresta tropical de interior (Mata Atlântica) e
de ocorrência do lobo-guará e do gato-do-mato-pequeno, espécies consideradas em extinção pela legislação vigente.

Foto: Rafael Camargo

Divulgação

Os órgãos licenciadores de Minas Gerais não contam com
profissionais habilitados nas áreas de espeleologia, arqueologia ou paleontologia, e nunca trabalharam com a
temática. Em consequência disso, a atuação dos órgãos do
Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema) restringe-se
atualmente a validar estudos apresentados pelos próprios
empreendedores em atividade meramente cartorária e
burocrática.

Caverna em Conceição de Mato Dentro

Ainda segundo os autores da ação, o entendimento de
que bens ambientais e culturais, constitucionalmente protegidos e de domínio da União, podem sofrer intervenções
danosas ou serem destruídos sem qualquer manifestação
de órgãos federais, ofende o bom senso jurídico e coloca
o patrimônio espeleológico como o bem federal mais insignificante e desprotegido pelo ordenamento normativo
brasileiro. Em relação aos demais bens, inclusive as faixas
de domínio das rodovias federais, exige-se a manifestação/anuência dos órgãos federais.
As ações foram assinadas pela procuradora da República
Mirian Moreira Lima e pelos promotores de Justiça Marcos
Paulo de Souza Miranda, Francisco Chaves Generoso e Carlos Eduardo Ferreira Pinto.
Fonte:
www.mp.mg.gov.br/portal/public/noticia/index/id/35826/
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Workshop: Fundamentos para
legislação espeleológicas

engenheiro da USP, Luiz Gargalho, não é possível prever
qualquer tipo de abalo sísmico.
Na região noroeste da cidade, uma equipe de espeleólogos estuda as consequências dos abalos no conjunto de
cavernas da região. A MG InterTV mostrou algumas formações que foram danificadas na gruta Lapa D’água, dentro
do Parque Estadual da Lapa Grande. Algumas colunas,
estalagmites e fragmentos de rocha se desprenderam do
teto.

A Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) convida todos
para o Workshop ‘Fundamentos para Legislação Espeleológicas’, dia 30 de junho a partir das 14 horas em sua sede
nacional, no Parque Taquaral, na cidade de Campinas, SP.
O objetivo é ampliar o debate sobre os fundamentos que
deveriam nortear a legislação espeleológica, sempre com
apresentação de especialistas com diferentes visões sobre
o tema, seguidas de debate.

O governo do Estado confirmou que está em andamento
a compra dos equipamentos para a estação sismológica,
que será montada na Unimontes. A previsão é que ela comece a funcionar ainda neste ano. Também foi anunciada
uma parceria com um instituto japonês para orientar a
população sobre os cuidados em caso de tremores. Neste
caso, o trabalho não tem data para ser realizado.

APRESENTAÇÕES
“Fundamentos biológicos para conservação de cavernas”,
por Eleonora Trajano.

No dia 28 de maio, às 12:28h, foi registrado o sexto tremor
de terra na cidade de Montes Claros. Segundo dados do
Observatório Sismológico de Brasília esse tremor atingiu
2,1 graus na escala Richter.

“Fundamentos físicos para legislação espeleológica” - a
confirmar
“Estratégias para conservação de cavernas”, por Clayton
Ferreira Lino.

Fonte: http://in360.globo.com/mg/noticias.php?id=18078#

Este é primeiro de dois eventos com o mesmo tema. O próximo será realizado em Belo Horizonte – MG no dia 21 de
julho, ampliando a participação dos interessados.

Lançamento do livro “O Ser
Humano e a Paisagem Cárstica”

Os eventos são gratuitos e não há necessidade de inscrição, basta comparecer para saber mais e dar sua opinião.
Com o avançar das discussões a SBE pretende organizar
novos eventos para debater temas mais específicos e a
participação de todos os interessados é de extrema importância para a formulação de propostas críticas, fundamentadas e construtivas, batalhando por uma legislação e
política pública que realmente incentivem a conservação
do patrimônio brasileiro. Participem!

Um dos resultados da cooperação técnica estabelecida
entre a Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), Votorantim Cimentos e IA- Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica, no ano passado, é um belo livro, colorido, ricamente ilustrado com fotos representativas das cavernas
brasileiras, tiradas por uma extensa lista de espeleo-fotógrafos, com a coordenação conjunta de Heros Lobo e
o prof. Dr. Luiz Panisset Travassos, e projeto gráfico de
Samuel Ribeiro Jr. o livro, intitulado “O Ser Humano e a
Paisagem Cárstica”, foi lançado durante a programação
da Rio +20, na cidade do Rio de Janeiro, no Pavilhão do
Governo do Rio, Parque dos Atletas (onde foi o Rock in
Rio), no dia 16 de junho.

Apoio: Cooperação Técnica SBE VC RBMA
Informações: www.cavernas.org.br/espeleolegis.asp

Espeleólogos descobrem novas
rachaduras em cavernas de
Montes Claros depois dos
tremores
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Espeleólogos descobriram novas rachaduras em cavernas
no município de Montes Claros. Blocos de rocha teriam se
soltado depois dos tremores registrados na cidade. Para
avaliar as possíveis causas e a intensidade dos abalos, oito
sismógrafos começaram a ser instalados.
Três equipamentos estão sendo montados por uma equipe da Universidade de São Paulo e ficarão por tempo indeterminado na cidade. A atenção dos especialistas e engenheiros foi despertada após os consecutivos tremores
de terra. A região, que até os últimos abalos não possuía
nenhum sismógrafo, agora conta com oito aparelhos. Cinco serão disponibilizados pela Universidade de Brasília.
O primeiro deles, instalado em uma área isolada na região sul da cidade, vai exigir um levantamento contínuo
de dados no local. O sistema permite uma transmissão de
dados via satélite, que possibilita o acesso à informação
no momento em que o tremor acontece. Mas, segundo o

Foto: Humberto M. de Paula
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A foto aqui apresentada é uma das ganhadoras de um
concurso fotográfico promovido pela SBE, e irá ilustrar
a capa do livro.

Lapa de São Vicente, São Domingos-GO
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TCU quer paralisar ferrovia de
R$ 2,4 bi na Bahia

As novas unidades de conservação têm o objetivo de preservar os ecossistemas na área, como a Caatinga e as cavidades naturais subterrâneas. O Parque Nacional de Furna
Feia está entre as primeiras unidades de conservação criadas pela presidente Dilma em sua gestão. No Rio Grande
do Norte, há mais de 30 anos, nenhuma unidade federal
havia sido projetada.

Uma obra de R$ 2,4 bilhões para a construção de uma ferrovia na Bahia está prestes a ser paralisada devido a problemas com o licenciamento ambiental.

Por causa disso, o ministro André Luiz de Carvalho preparou parecer pedindo a paralisação das obras no trecho entre Caetité e Ilhéus.

Divulgação

A Ferrovia Oeste Leste (Fiol), ligando o oeste do Estado a
um porto no sul, é crucial para viabilizar a exploração de
uma grande mina de minério de ferro em Caetité (BA), com
capacidade de produção de 20 milhões de toneladas por
ano. A mina pertence ao grupo ENRC, que tem origem no
Cazaquistão.
O problema principal está justamente no porto. O governo
da Bahia e a ENRC, responsáveis pela obra, ainda não conseguiram a licença ambiental.

Furna Feia

O gerente de Gestão Ambiental, Mairton França, destaca
que uma vez criado o Parque será elaborado um plano de
manejo, com a formação de um conselho gestor, que direcionará as ações executadas no Parque Furna Feia. Segundo ele, a partir de então serão discutidas as necessidades
de estruturação, e de como o Parque será utilizado, levando em consideração pontos como a inclusão dos nativos
dessas regiões nas atividades que serão promovidas.

Divulgação

O sítio espeleológico da Furna Feia é uma região de cavernas que abriga o maior complexo de cavernas do Estado.
Furna Feia é situada em uma área de mais de 10 mil hectares, sendo 50% de sua área situada em Mossoró, e os 50%
restantes em Baraúna.

Segundo o ministro, a obra não pode continuar até que os
problemas ambientais no porto e também numa região de
cavernas sejam solucionados, sob risco de dano ao erário.
Fonte:
www1.folha.uol.com.br/mercado/1088719-tcu-quer-paralisar-ferrovia-de-r24-bi-na-bahia.shtml

número
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Presidenta Dilma Rousseff
assina decreto criando o Parque
de Conservação Nacional
Furna Feia

Até o momento, mais de 200 cavidades foram encontradas
no espaço. No sítio espeleológico também foram detectadas cerca de 105 espécies de plantas, com destaque para
a Aroeira do Sertão, árvore típica da caatinga, que está em
extinção, e 135 espécies de animais, várias nas listas oficiais
da fauna em extinção. No local, há também duas espécies
de plantas Pau-Branco.
Cerca de 40% da área para a instalação do Parque fazem
parte da reserva legal do Projeto de Assentamento Rural
Maisa, que tem 4.043 hectares, e é um dos maiores e mais
importantes remanescentes da caatinga do Estado, com
fauna e flora ainda bem preservadas e bastante representativas.
Levantamentos apresentados pelo Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) sinalizam uma
grande biodiversidade, sendo 22 espécies endêmicas da
caatinga, 23 espécies de mamíferos e 11 espécies de répteis.
Fonte:
www.omossoroense.com.br/cotidiano/19851-presidenta-dilma-rousseff-assina-decreto-criando-o-parque-de-conservacao-nacional-furna-feia

Na cerimônia de comemoração ao Dia do Meio Ambiente,
celebrado no dia 05 de Junho, a presidente Dilma Rousseff
anunciou um pacote de medidas para a área ambiental,
que inclui a criação e a ampliação de unidades de conservação e a homologação de áreas indígenas. Entre as medidas foi criado o Parque Nacional Furna Feia, situado entre
os municípios de Mossoró e Baraúna.
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Comunidade rural quer
preservar recanto turístico

Uma das principais preocupações é com a pichação das
rochas. Das declarações de amor a propagandas políticas,
as manchas do descaso com a natureza estão se multiplicando nas paredes de pedra. Tem até mensagens religiosas. Alguns começaram a levar alguns pedaços de minerais
como lembrança. Em troca, costumam deixar lixo espalhado. Para dificultar ainda mais a preservação, as correntes
de ar arrastam sacos plásticos e até as garrafas pet para
locais de difícil acesso.
A presidente da Associação Comunitária dos Produtores
de São José dos Guerra, professora Jovina Oliveira Celestino, considera o turismo ecológico muito importante. “A
Casa de Pedra é um dos lugares ideais para esse tipo de
atividade. Mas deve ser realizada com responsabilidade.
Os visitantes são bem-vindos, mas é preciso organizar,
orientar e conscientizar quem parte de longe para conhecer o lugar, os seus mistérios e manter um inesquecível
contato com a natureza”. Por isso, a Associação pretende
cercar todo o entorno das cavernas e coordenar as visitas.
Os grupos serão acompanhados de guias da comunidade.
A ação conta com a parceria do Centro Cultural de Arte
Popular e Apoio ao Desenvolvimento Educacional e Social
(CCAP Brasil), uma Organização Não Governamental (ONG)
fundada há quase 20 anos na vila de São José da Macoaca,
também em Madalena. Para a presidente da CCAP Brasil, a
psicóloga Célia Leite, o incremento proposto viabilizará o
lazer de qualidade, a interação com outras comunidades
e também a geração de renda para os moradores da circunvizinhança do parque geográfico. O lugar também é
ideal para a realização de pesquisas de campo, científicas
e históricas.

número
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Quem nasceu e vive no lugar estima uma área superior a 7
km de extensão de labirintos rochosos formados ao longo
de milhares de anos. Mas ninguém sabe ao certo quantas
cavernas existem naquele espaço geográfico. Certos mesmo apenas os salões da “Princesa”, dos “Namorados” do
“Boi” e de “Nossa Senhora”. Não bastassem todas essas
riquezas, algumas inscrições rupestres já foram encontradas nas galerias naturais de São João dos Guerra, garante o
acadêmico de História Valquimar de Oliveira. Falta, porém,
o interesse de especialistas em aprofundar as pesquisas.
Por enquanto apenas curiosos têm explorado as esculturas naturais.
Na década de 50 aconteceu uma fatalidade ao lado do
parque santo. No mesmo espaço havia uma caieira em
plena atividade. Certo dia um trabalhador caiu dentro do
forno. Era o jovem Miguel. Ele havia trocado a escola pela
caieira para ajudar no sustento da família. Com o passar
dos anos, os mais religiosos começaram a pedir milagres
no local onde o jovem deu seu último suspiro. Para muitos ele foi sepultado ali, onde está cravada a maior cruz,
ao lado da caieira. As preces começaram a ser atendidas e

Foto: Alex Pimentel

Os moradores do Assentamento Umarizeiras, uma comunidade situada na localidade de São João dos Guerra, município de Madalena, a 221 km de Fortaleza, Ceará, estão
preocupados com a preservação da Casa de Pedra, um
conjunto de cavernas situadas na área rural concedida
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) às famílias de lavradores ali residentes. O lugar, considerado por muitos a principal atração turística do Município, mesmo distante das principais rodovias da região,
está atraindo cada vez mais visitantes, na maioria, jovens.
Mas quando saem deixam rastros de sujeira e marcas no
patrimônio natural, ainda pouco conhecido.

a crença no operário santificado pelo povo se fortaleceu e
se espalhou.

Casa de Pedra: “salão da princesa prateada”, um dos pontos místicos do lugar

A cada dia aumenta o número de peregrinos, e parte deles
são estudantes em busca de sucesso nos estudos. Essas
manifestações levaram a comunidade a tomar mais uma
decisão. Os moradores, juntamente com a Organização
Não Governamental (ONG) Centro Cultural de Arte Popular
e Apoio ao Desenvolvimento Educacional e Social (CCAP)
Brasil, pretendem erguer naquele local a capela de São Miguel Arcanjo, e transformá-lo em um espaço ecumênico e
de meditação.
Fonte:
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1144411

Exposição de fotos na Estação
Ana Rosa do Metrô mostra
cerrado e cavernas de Minas
A população de São Paulo pode ver durante este mês de
Junho, na Estação Ana Rosa do Metrô, uma exposição com
fotos inéditas do Parque Grande Sertão Veredas e das Cavernas do Peruaçu,
Minas Gerais.
As imagens são dos
fotógrafos Bento Viana e Eduardo Aigner,
que participaram de
expedições do WWF-Brasil. A mostra,
inaugurada dia 04 de
junho, faz parte da 7ª
Semana Metrô Meio
Ambiente. A proposta
é mostrar os valores
e as belezas do Cerrado.
Foto de Bento Viana e Eduardo Aigner

Os parques nacionais Grande Sertão Veredas e Cavernas
do Peruaçu somam quase 300 mil hectares de Cerrado e
fazem parte do Mosaico de Unidades de Conservação Sertão Veredas-Peruaçu.
Fonte:
http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/noticias/0,,OI5814318EI10411,00-Exposicao+de+fotos+na+Estacao+Ana+Rosa+mostra+Cerrado
+em+MG.html
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Morre Georges Agniel, um dos
descobridores da gruta de
Lascaux

Georges Agniel

Gravura de genitália pode ser o
desenho mais antigo conhecido
Desde que foram descobertos em 1994, os desenhos rupestres da caverna Chauvet, na França, foram indicados
como os mais antigos conhecidos. No início de maio, um
estudo reforçou essa teoria. No último dia 15 de maio, uma
nova pesquisa publicada na revista científica PNAS indicou
que existem outros registros tão antigos quanto ou ainda
mais velhos. As informações são do site da revista Science.

Georges Agniel, 88
anos, um dos descobridores da famosa
gruta pré-histórica de
Lascaux, na cidade de
Montignac, no sul do
país, faleceu no dia 03
de maio, em Nogent
Sur Marne, no subúrbio de Paris. O motivo
da sua morte não foi
divulgado.

Segundo Randall White, da Universidade de Nova York,
um desenho descoberto na caverna de Abri Castanet
(também na França) tem entre 36 mil e 37 mil anos, o que
a coloca no mínimo na mesma época dos elaborados animais de Chauvet. Curiosamente, o arqueólogo e sua equipe afirmam que a estranha gravura seria a representação
de uma vulva.
A equipe pesquisava desenhos da caverna quando, sem
querer, quebrou uma das pedras. Contudo, o erro revelou
outra área. White mandou amostras da gravura para a Universidade de Oxford, que fez o trabalho de datá-la.

Georges Agniel fez a famosa descoberta em 12 de setembro de 1940, na companhia de três amigos: Marcel Ravidat,
Jacques Marsal e Simon Coencas. A gruta está situada nas
colinas da cidade de Montignac, em Dordogne. Trata-se
de um dos mais importantes sítios arqueológicos da era
paleolítica (3,5 milhões de anos a 10.000 a.C). Ela também
é chamada de “Versalhes da pré-história”.

Divulgação

Harold Dibble, arqueólogo da Universidade da Pensilvânia
ouvido pela Science, disse que a descoberta é bem clara, já
que a representação foi gravada na pedra, ou seja, ela não
pode ser nem mais nova que a pedra que foi quebrada,
nem mais velha que aquela na qual ela foi esculpida.

Em setembro de 2010, na ocasião do 70° aniversário da
descoberta, Agniel fez uma descrição do local em uma
entrevista à imprensa francesa. Tudo aconteceu por acaso,
quando o cachorro de um dos quatro garotos perseguia
um coelho que acabou se escondendo em um buraco,
que dava acesso à gruta. ‘’Descemos com nossa lâmpada a
óleo e avançamos. Não havia nenhum obstáculo. Atravessamos uma sala e, quando chegando ao final, vimos que
havia uma monte de desenhos na parede”.
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A descoberta foi mantida em segredo durante alguns meses. No dia 12 de setembro, os três estudantes decidiram
então contar tudo ao professor, Leon Laval, que foi conferir com seus próprios olhos a relíquia. Cinco dias depois,
o local recebeu a visita do especialista Henri Breuil, que
durante décadas organizou expedições para catalogar as
pinturas. O local foi tombado pelo Patrimônio Histórico no
fim dos anos 40.
Fechada ao público desde 1963, depois da aparição de
algas verdes, a gruta de Lascaux é conhecida pelas suas
pinturas e gravuras, que datam aproximadamente de 17
mil anos.

Divulgação

Georges Agniel com os outros descobridores de Lascaux

Segundo pesquisadores, imagem seria reprodução de vagina

Sobre se a gravura seria de uma genitália, Dibble diz:
“quem realmente sabe (o que representa)? (...) Talvez ela
nos conte mais sobre como as pessoas as interpretam (do
que os artistas realmente queriam mostrar)”. O arqueólogo
lembra que a imagem é vista repetida em outras cavernas,
o que indica que era uma espécie de “iconografia compartilhada” que talvez marque um determinado grupo ou
tribo.
Fonte:
http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5775261-EI8147,00-Gravura+
de+genitalia+pode+ser+o+desenho+mais+antigo+conhecido.html

Fonte:
www.portugues.rfi.fr/cultura/20120503-morre-georges-agniel-um-dos-descobridores-da-gruta-de-lascaux
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Estudo: cães podem ter feito
homem moderno superar
Neandertal

Outra expedição espeleológica
ao sistema de cavernas México
em Cuba

Por mais de 32 mil anos, os cães têm sido fiéis companheiros do ser humano, vivendo, comendo e respirando enquanto ele passava de morador das cavernas a construtor
de cidades.Nesse tempo, o planeta perdeu nossos primos
mais próximos e, muitos acreditam, nosso maior competidor, o Neandertal, que havia ocupado o território que hoje
é a Europa por 250 mil anos.

A terceira versão da expedição espeleológica “Sétimo
Continente”, ocorreu entre os dias 16 e 20 de maio, dando continuidade a uma série de pesquisas subterrâneas
que se realizaram na Caverna México, o maior sistema
de cavernas conhecido até hoje na região de Camagüey,
em Cuba.
Situada nas elevações cársticas do norte da planície
costeira de Camagüey, a caverna México começou a ser
explorada desde a década de 70. No entanto, suas dimensões e características, assim como sua relação com
o entorno, motivaram um programa de estudos científicos agregando várias disciplinas, projeto que começou a ser executado a partir de 2006 com uma série de
expedições multidisciplinares realizadas pelo Grupo de
Estudos Espeleológicos, Geográficos e Meio Ambiente
(GEGEM).

Agora, um antropólogo sugere que estes dois fatos possam estar relacionados, e foi a amizade próxima entre seres humanos e companheiros caninos que pesou a favor
do homem moderno.
O pesquisador Pat Shipman afirma que as vantagens de
um cão domesticado foram tão fundamentais para a evolução do homem que o fez ‘derrotar’ as espécies primatas
competidoras.Shipman analisou os resultados de escavações de ossos fossilizados de canídeos da Europa, do tempo quando humanos e Neandertais se sobrepuseram.

As vantagens que os cães deram ao homem primitivo foram enormes - os próprios animais eram maiores do que
os cachorros modernos, sendo pelo menos do tamanho
de um pastor alemão.Em razão disso, eles poderiam ser
usados como animais de carga, levando carcaças de animais e suprimentos de um lugar ao outro, deixando que
os humanos reservassem suas energias para a caça.Em
troca, os animais ganhavam calor, comida e companhia,
ou, como Shipman descreve, “um círculo virtuoso de cooperação”.
Os cães também podem ter tido influência em como os
seres humanos se comunicam. Cachorros e humanos são
os únicos animais que têm grandes “brancos nos olhos”,
e que seguem o olhar de outra pessoa. Essa característica
não foi encontrada em outras espécies, o que pode significar que, com a evolução da relação homem-cão, ambos
teriam aprendido a usar pistas não verbais com mais frequência.
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Assim, cachorros se tornaram uma das primeiras ferramentas que a humanidade começou a usar, e a relação se
desenvolveu de ambos os lados, se tornando muito arraigada em nossa psique.
E, antigamente, quando qualquer vantagem era necessária para sobreviver, o Neandertal pode, simplesmente, ter
sido incapaz de lidar com as novas espécies que se moviam rapidamente pela Europa. “Os cachorros não foram
um incidente na nossa evolução em Homo sapiens, eles
foram essenciais para ela. Eles são o que nos fizeram humanos”, garante Shipman.
Fonte:
http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5775958-EI8147,00-Estudo+c
aes+podem+ter+feito+homem+moderno+superar+Neandertal.html
No entanto, o estudo só teve início em 2008, quando o material foi comprado por
cientistas chineses e australianos.

Divulgação

A pesquisa, primeiramente, estabeleceu um quadro para
as relações do melhor amigo do homem. Ela constatou
que humanos primitivos acrescentavam dentes caninos a
joias, o que demostra como os animais eram venerados.
Além disso, eles raramente eram representados nas imagens das cavernas - o que indica que os cães eram tratados
com uma reverência maior do que a dispensada aos animais caçados.

Espeleólogos durante exploração de Picacho

O programa, agora em sua sexta versão, realiza pesquisas sobre as águas subterrâneas, a vida cavernícola,
meteorologia, biologia e morfologia cárstica. Até hoje
os estudos permitiram agrupar dados sobre sismologia,
variações climáticas e formações secundárias, inventário biológico rápido (área social, espécies de flora e fauna representativas), resultados do impacto da presença
humana na região, assim como temas de geomorfologia e as questões da biodiversidade.
Atualmente se sabe que o sistema de cavernas em estudo possui cerca de vinte cavernas ligadas ou não entre
si, em uma área de cerca de quatro mil metros quadrados, em diferentes níveis.
Sua extensão original e as variações climáticas inter-relacionadas com o exterior, onde fauna e flora vivem
em equilíbrio instável devido à presença humana, em
alguns casos tem causado danos irreversíveis ao interior
das cavernas.
Com estas expedições, a espeleologia camagüeyana se
junta à Jornada do dia Mundial do Meio Ambiente como
parte do trabalho da sociedade para garantir a vida no
planeta.
Fonte: www.adelante.cu/index.php/noticias/de-camagueey/1226-otraexpedicion-espeleologica-al-sistema-cavernario-mexico.html
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Morre mais um mergulhador
na França

Foto: Frank Vasseur

No último dia 24 de Maio, um espeleomergulhador
de 53 anos foi encontrado morto na caverna submersa Font d’Estramar, em Salses-le-Chateau, nos Pirineus
Orientais (França).

O experiente espeleólogo mergulhou na noite do dia 24
e, logo depois, seu companheiro, ansioso por não vê-lo
retornar, alertou a emergência por volta de uma hora da
manhã. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram a vítima rapidamente, a seis metros de profundidade. As circunstâncias da morte do espeleólogo ainda
não foram determinadas. Font d’Estramar é bastante
popular entre os especialistas. O último acidente fatal
havia ocorrido em 2008.

Simpósio internacional sobre a
Importância dos Morcegos
como Bioindicadores
Acontecerá em Barcelona, Espanha, durante os dias 5 e
7 de dezembro de 2012, o Simpósio internacional sobre
a Importância dos Morcegos como Bioindicadores.

O evento tem como objetivo compilar e integrar os desenvolvimentos atuais sobre morcegos como bioindicadores de alterações ambientais e abrir novas ideias para
o desenvolvimento de sistemas de monitorização dos
morcegos. Com este objetivo em mente, este simpósio
reunirá especialistas internacionais sobre alterações climáticas, bioindicação e biomonitoramento. O Simpósio
irá incentivar colaboradores a participar na produção
de uma publicação conjunta que vai resumir o estado
da arte sobre morcegos e bioindicação e discutir os
prós, contras e as perspectivas futuras de programas de
monitoramento atuais e projetados. Para apresentação
existem categorias de comunicação oral e pôster. As
mesas-redondas para discussão mais aprofundada dos
assuntos serão realizadas ao final de cada sessão.
Informações sobre o evento em:
http://es.amiando.com/bats_as_bioindicators_symposium_2012.html

Fonte:
www.plongeesout.com/sites/roussilon-pyrenees/pyrenees%20orientales/
font%20estramar%20res.htm

Espeleo Postal
Nessa seção colocaremos as opiniões dos nossos leitores. Portanto, mande sua sugestão, crítica e/ou
opinião através do e-mail conexão@redespeleo.org
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Antonio J. Dourado Rocha escreveu sobre o Conexão Subterrânea n.97:
“A Redespeleo Brasil disponibiliza um boletim com conteúdo diversificado e atual, que possui cuidadosa apresentação.
Recentemente tivemos oportunidade de conviver durante alguns dias com integrantes do Grupo
Meandros, que trabalham com determinação, companheirismo e alegria, buscando ampliar e divulgar conhecimentos sobre a nossa rica espeleologia.
Acredito que os editores do boletim conseguem transmitir para os leitores, o entusiasmo envolvido
na busca destas metas. “
Beethoven Piló escreveu sobre o Conexão Subterrânea n.97:
“Parabéns pessoal,a revista está um show.”
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Logotipo e Projeto Gráfico: Danilo Leite
DFUSE DESIGN, danilo@dfusedesign.com.br
Fotografia da Capa: Trilha na Mata Atlântica para a caverna Córrego Seco.
Foto de Marcos Silverio.
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