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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

APRESENTAÇÃO
O Relatório Anual de Atividades da Sociedade Excursionista & Espeleológica é uma iniciativa da
diretoria e dos demais membros ativos da entidade que busca sumarizar, sistematizar e elaborar
tabelas e gráficos de maneira didática, todas as atividades desenvolvidas durante o ano. Neste
âmbito, foi confeccionado o atual documento que relata desta forma as atividades realizadas e
desenvolvidas no ano de 2018.
Estas atividades são categorizadas segundo sua natureza que envolve direta ou indiretamente a
espeleologia como ciência, educação e esporte-lazer. Assim, elas podem ser divididas em: (i)
Projetos Realizados; (ii) Publicações Científicas (iii) Participação e Realização de Eventos e (iv)
Relação de Atividades de Campo Realizadas.
Os Projetos Realizados tratam-se de projetos ativos ou concluídos pela Sociedade Excursionista
& Espeleológica durante o ano de 2018. Estes podem ser divididos em: (i) Projetos vinculados à
Unidades de Conservação - como o Parque Nacional das Sempre Vivas e Parque Estadual do
Ibitipoca; (ii) Projetos vinculados diretamente com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
- como a manutenção do site da SEE, Curso de Introdução à Espeleologia, entre outros; (iii)
Projetos de capacitação de membros e conservação da sede da SEE como os treinamentos de
espeleovertical, a mapoteca e (iv) Projetos de extensão com a comunidade ouro-pretano - como
a SEE solidária.
As Publicações Científicas relacionam as publicações feitas pelos membros e ex-membros da
SEE durante o ano de 2018. Estas publicações tratam-se de: (i) Teses de Doutoramento na
UFOP (ii) Trabalhos de Conclusão de Curso na UFOP; (iii) Trabalhos publicados em revistas
nacionais e internacionais; (iv) Trabalhos apresentados em Congressos Nacionais e (v) Outras
Publicações - como a Apostila do CIE.
A Participação e Realização de Eventos lista, sumaria e ilustra todas os eventos realizados pela
SEE, mas também os que os membros da SEE puderam participar em 2018. A organização dos
eventos é feita de maneira cronológica. Destacam-se as realizações do Simpósio de
Espeleologia, em agosto, e o Workshop de Quiropterofauna Cavernícola, em outubro.
A Relação de Atividades de Campo Realizadas no ano de 2018 apresenta uma tabela que lista
todas as saídas de campo pelos membros da SEE. Nesta tabela encontra-se a data de duração
da atividade, o local, os objetivos e os participantes de cada atividade de campo. Estas
atividades são realizadas durante a fase de execução de projetos, a realização de eventos e de
capacitação dos membros da entidade.
Ao final são dispostas considerações finais
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A Sociedade Excursionista & Espeleológica (SEE) é uma sociedade civil, de iniciação científica e
educacional, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, sediada na cidade de Ouro Preto,
construída de sócios, sem distinção de nacionalidade, formação científica, sexo ou idade.
Fundada em 12 de outubro de 1937, a SEE possui sede e foro no Beco da Ferraria S/No, Museu
de Ciência e Tecnologia da Escola de Minas de Ouro Preto.
A Sociedade busca criar um centro de estudos para desenvolver e divulgar a pesquisa científica
da espeleologia como também os estudos interdisciplinares relacionados com a geografia,
geologia, biologia, arqueologia, ecologia e demais ciências afins.

A entidade luta pela

preservação dos sítios espeleológicos, arqueológicos, paleontológicos e ecológicos dos
parques já tombados pelo patrimônio ou em fase de tombamento. Além de buscar desenvolver e
divulgar uma maior conscientização educacional e cultural do meio ambiente e sua preservação.
A SEE utiliza de instrumentos para a consolidação dos objetivos almejados como (a) o
estabelecimento de um cadastro das cavidades existentes no estado e áreas de sua atuação;
(b) cooperação com entidades congênitas, nacionais e internacionais; (c) catalogação e reunião
de informações espeleológicas a partir de dados, documentos e publicações fornecidas por
pessoas e entidades que realizam trabalhos de pesquisa, exploração e preservação das
cavernas; (d) defesa e preservação da natureza em suas manifestações, bem como o espírito
preservacionista; (e) manutenção de uma sede com biblioteca especializada; (f) realização de
excursões científicas periódicas, bem como de conferências, palestras e cursos e (g)
participação em convênios e/ou projetos com instituições de pesquisa e empresas privadas para
estudos em conjunto, captação de recursos e prestações de serviço.

Estrutura Organizacional
São associados a entidade: (I) Espeleólogos, (II) Aspirantes, (III) Ex-alunos, (IV) Fundadores, (V)
Eméritos e (VI) Beneméritos. Todos os associados devem (a) concorrer para o engrandecimento
da SEE; (b) zelar, proteger e preservar as cavidades naturais; (c) zelar pelo patrimônio moral e
material da entidade; (d) participar de reuniões e assembléias; (e) acatar a resolução da
diretoria; (f) obedecer ao estatuto e (g) manter-se adimplente em relação à mensalidade. E, por
assim cumprirem, todos associados têm os direitos comuns como (a) ter acesso a todas as
dependências da SEE; (b) inscreverem-se a título gratuito para discursos, conferências e
similares realizados pela SEE e (c) comparecer às reuniões e nelas apresentarem e discutirem
propostas diversas.
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Os elementos que formam a diretoria são eleitos anualmente pela Assembléia Geral Ordinária
dos sócios da SEE, compondo um quadro de 7 (sete) cargos, que deverão ser todos
preenchidos exclusivamente por Sócios Espeleólogos. A diretoria compõe-se de Presidente,
Tesoureiro, Secretário, Diretor de Materiais, Diretor de Documentação, Diretor de Imprensa e
Divulgação e Diretor Científico e devem reunir-se semanalmente. São atribuições desta diretoria:
(a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto; (b) administrar os bens móveis e imóveis da Sociedade;
(c) receber equipamentos, subvenção, benefícios e demais doações dirigidas à Sociedade; (d)
criar ou extinguir departamentos e acessórias sendo ainda aprovados por maioria absoluta dos
sócios em assembléia; (e) eleger, por maioria simples, os responsáveis pelos departamentos; (f)
decidir sobre a admissão de sócios; (g) convocar Assembléia; (h) aprovar e assinar as atas das
Assembléias Ordinárias e (i) apresentar o relatório e balanço anual sobre exercício findo para
aprovação da Assembléia Geral.

Diretorias
Os membros que compõem a diretoria durante o ano de 2017 são:

Cargo

2017-2018

2018-2019

Presidente

Paulo Eduardo Santos Lima

Syro Gusthavo Lacerda

Tesoureiro

Syro Gusthavo Lacerda

Gabriel Lourenço C. Oliveira

Secretário

Pedro H. da Silva Assunção

Marcos Paulo de Souza Araújo

Diretor de Materiais

Bruno Costa Diniz

Guilherme Passos Ribas

Diretor de Documentação Mikhaela Saliveros Alderete

José Mota Neto

Diretor de Divulgação

Gabriel Lourenço C. Oliveira

Gabriel Amora Basílio

Diretor Científico

Isaac Daniel Rudnitzki

Isaac Daniel Rudnitzki

Contato:
Endereço: Rua Salvador Tropia, n/s, Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, sala 34,
Praça Tiradentes. Ouro Preto - Minas Gerais. CEP: 35400-000.
E-mail: see@ufop.edu.br
Tel: (31) 98797-1990 (Syro Lacerda)
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PROJETOS REALIZADOS
Projeto Cavernas do Ibitipoca
O projeto “As Cavernas do Ibitipoca” tem como área de estudo o Parque Estadual de Ibitipoca
(PEI), localizado na Zona da Mata, nos municípios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca,
sudoeste do estado de Minas Gerais. Ocupa o alto da Serra do Ibitipoca, uma extensão da Serra
da Mantiqueira. Com uma área de 1.488 hectares, a unidade de conservação está no local onde
se dividem as bacias do Rio Grande e do Rio Paraíba do Sul. O projeto surgiu a partir de uma
parceria com a Sociedade Carioca de Pesquisas Espeleológicas, que começou esse trabalho
em 1990, interrompendo-o em 1994 e reativando-o no segundo semestre de 2014.
O PEI apresenta grande beleza cênica a qual está associada, entre outros, ao processo de
carstificação em quartzitos, destacando-se um grande número de cavernas e o classificando
como a maior área cárstica em quartzito do Brasil. O banco de dados apresenta localização de
40 cavernas, sendo que a área tem potencial para aumentar essa quantidade. Além do elevado
número de cavidades, essas se destacam pela extensão, beleza, aspectos espeleogenéticos e
fatores bióticos, ratificando a importância de um estudo detalhado.
O objetivo do presente projeto é criar um banco de dados com as coordenadas em UTM das
cavernas existentes na área do parque, o mapeamento espeleométrico e a geoespeleologia,
obtendo como produto final um catálogo As Cavernas de Ibitipoca que apresentará como
conteúdo uma caracterização geológica, fotografias e o mapa espeleológico de cada caverna.
Em 2018, entre os dias 4 e 14 de janeiro, foi realizada a 10ª campanha de campo do projeto que
gerou os seguintes produtos:
(i) Acréscimo de 300 metros de desenvolvimento horizontal à Gruta Martimiano II (Figura 1);
(ii) Conclusão dos trabalhos de mapeamento espeleológico da Gruta do Manequinho, Gruta do
Vandinho e Gruta do Pião (Figura 1);
(iii) Exploração e conferência do mapa elaborado em 1991 da Gruta das Bromélias – seu
mapeamento espeleológico de detalhe foi sugerido e acordado pelos membros dos dois grupos
presentes e definido para expedições futuras.
A 11ª campanha de campo ao PEI foi realizada entre os dias 6 e 12 de agosto, nesta
ocasião, foram acrescentados mais de 700 metros ao mapa da Gruta Martimiano II, que
ultrapassou os 5.000 metros de desenvolvimento horizontal, tornando-se a maior caverna em
quartzito do Brasil! Foi realizado também o fechamento dos mapas de outras três cavidades:
Manequinho, Vandinho e Jacinto Lage. No último dia de atividades, deu-se início ao
mapeamento da Gruta dos Moreiras, que é um dos grandes atrativos do parque por estar
próxima a trilha que leva à Janela do Céu, principal ponto turístico do parque.
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É fundamental que o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais e a comunidade
espeleológica conheçam o patrimônio natural subterrâneo desse parque e tenham
conhecimento da extensão de seus aspectos quantitativos e qualitativos, de forma que possam
estabelecer ferramentas de gestão que visem sua preservação ou uso responsável e
sustentável.

A

B

C

Figura 1: Cavernas e espeleotemas das grutas do Parque Estadual do Ibitipoca - MG. (A) Condutos
de diferentes morfologias da Gruta do Pião. (B) Detalhe de estalagmite avermelhada da Gruta
Martimiano II. (C) Arco de pedra da entrada da Gruta Martimiano II.
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Projeto Website SEE
O Projeto Website tem por objetivo divulgar os projetos realizados pela entidade aos
interessados em espeleologia, relatando a história e as atividades da Sociedade Excursionista e
Espeleológica, tendo em vista uma ampla discussão deste tema nacional e internacionalmente.
Como foi previsto no ano anterior, a página eletrônica da SEE ganhou uma nova forma. O novo
site continua com o mesmo propósito, porém, conta com uma estrutura moderna que oferece
maior visibilidade às postagens (Figura 2).
Durante o ano, os responsáveis se reuniam semanalmente para estabelecer a migração de
informações do site antigo para o novo. De forma gradativa, o site ganhou desenvolvido e por
fim foi ao ar no segundo semestre.
Lá estão disponíveis informações históricas sobre a entidade, um breve texto explicando o que é
espeleologia e o histórico dessa ciência no Brasil e no mundo, a relação dos projetos em
andamento na sociedade e uma aba com as notícias sobre eventos e execução de projetos.
Para mais informações: https://see.ufop.br/
Participantes: Alice Mendes e Gabriel Lourenço.

Figura 2: Página eletrônica da SEE.
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Projeto SEE Solidária
O projeto SEE Solidária surgiu em 2011 por iniciativa dos membros da entidade com o intuito de
divulgar a espeleologia como ciência nas escolas da rede pública de Ouro Preto.
O projeto consiste basicamente de aulas sobre espeleologia, meio ambiente, patrimônio
espeleológico/geológico e sua importância para a sociedade, juntamente com a necessidade de
protegê-los. Após essa introdução os alunos participantes são levados a visitas guiadas pelos
membros em museus, minas e grutas. Além dessas atividades, a equipe participa
constantemente de oficinas interdisciplinares para mostrar a interação da espeleologia com
outras disciplinas e áreas de conhecimento.
Através do projeto de extensão “Bicitur”, o curso de turismo da Universidade Federal de Ouro
Preto juntamente com a Sociedade Excursionista e Espeleológica da Escola de Minas,
promoveram no último dia 01/09/ 2018, uma expedição às grutas do Parque Natural Municipal
das Andorinhas em Ouro Preto com crianças da Escola Municipal Simão Lacerda. Um total de 12
crianças de idades entre 4 a 12 anos, algumas acompanhadas de seus pais, participaram da
atividade e, foi possível conhecer uma série de aspectos relacionados a história, arqueologia,
técnicas de exploração de cavidades e turismo, além de verificar as questões ambientais
relacionadas ao tema (Figura 3).
Em parceria com outras entidades estudantis, os envolvidos do projeto participam de eventos
paralelos, como por exemplo, o “Universidade Desce o Morro”, onde é possível apresentar o
tema para a comunidade ouro-pretana em geral (Figura 3).
A participação da Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE) este ano inovou ao oferecer
um verdadeiro circuito de obstáculos em cavernas que foi adaptado ao parquinho de diversões
localizado na Praça de Lazer Carlos Antônio Nolasco, onde ocorreu o evento. A brincadeira
estimulou crianças e adultos para experimentarem a sensação de estar no interior de uma
caverna, onde situações similares são recorrentes como o “quebra-corpo”, “salão de blocos
abatidos” ou “rastejamento” (Figura 3), além disso, realizou-se uma oficina de Pinturas Rupestres
buscando estimular a criatividade das crianças utilizando tintas a base de terra para ilustrar a
interação entre a espeleologia e a arqueologia, uma mostra de fotos de pinturas rupestres e fotos
antigas da entidade também foi realizada no espaço.
Participantes: Cláudia Pessoa, Mikhaela Saliveiros e Bruno Diniz Costa.
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Figura 3: Projeto SEE Solidária. (A) Criança simulando rareamento em conduto apertado durante o
evento Universidade desce o Morro. (B) Crianças d Escola Municipal Simão Lacerda no Projeto de
extensão Bicitur, próximas à trilha que dá acesso a Cavemina.
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Projeto Vetorização do Acervo Cartográfico da SEE
A SEE conta com um grande acervo de mapas espeleológicos, afinal a entidade trabalha nessa
área desde 1937. O objetivo desse projeto é vetorizá-los e ter como produto final uma mapoteca
espeleológica digital.
A entidade vem desenvolvendo projetos de mapeamento de cavernas ao longo de sua história,
produzindo assim, uma quantidade significante de mapas espeleológicos. Pensando na
preservação e identidade destas cavernas no meio digital, a SEE utiliza de softwares como o
AutoCAD® e Compass© para a vetorização das mesmas. Portanto, o objetivo deste projeto é
vetorizar croquis produzidos em mapeamentos espeleológicos por meio desses softwares, a fim
de elaborar mapas espeleológicos em diversos formatos de arquivos digitais, tais como, PDF,
dwg, dxf, shapefile, entre outros.
Em 2018, foram realizadas a vetorização de 6 cavernas, sendo elas Martimiano II, Manequinho,
Moreiras, Pião, Vandinho e Jacinto Lages (Ibitipoca/MG) e antigas minas de ouro espalhadas
pela cidade de Ouro Preto.
Com o objetivo de alcançar um maior numero de participantes capacitados na vetorização de
mapas espeleológicos, foi criada uma turma com 6 alunos. O conteúdo das aulas variou desde o
repasse de conceitos básicos do AutoCad até a criação do layout final. Para o próximo ano, a
expectativa é dar continuidade na turma, trabalhando com mapas mais complexos.

Projeto Mapoteca
O acervo da SEE é composto por fotos, mapas, relatos,
equipamentos, literaturas relativas à espeleologia, etc.
Parte desse acervo consiste de itens históricos, alguns
com quase 80 anos. Dessa forma a restauração e a
digitalização deste material são fundamentais para
arquivar a história da SEE. O projeto tem por objetivo o
cadastramento e arquivamento adequado de mapas
antigos, além de livros, atas garantindo mais itens para
o Museu da SEE (Figura 4).
Este projeto almeja conseguir financiamentos para
restaurar alguns arquivos que necessitam de mão-deobra especializada, porém não existe previsão para tal
ajuda.

Figura 4: Organização dos mapas
históricos da SEE, separados pelas
diferentes localidades do Brasil.
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Projeto Curso de Introdução à Espeleologia (CIE)
Me modo a cumprir com seus objetivos, a SEE oferece, semestralmente, aos estudantes da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) o Curso de Introdução à Espeleologia – CIE. Este
busca inserir novas pessoas ao mundo da espeleologia, de forma dinâmica e consciente,
ressaltando a importância desta ciência.
O CIE consiste em palestras, que abordam as mais diversas áreas da espeleologia, e atividades
práticas realizadas em alguma província espeleológica do estado de Minas Gerais. Tal
metodologia permite, tanto no campo teórico quanto no prático, que o participante percorra por
conhecimentos e técnicas utilizadas no cotidiano do mundo espeleológico.
Deste modo, no ano de 2018 foram realizadas 02 (duas) edições do CIE, ambas com as partes
teóricas realizadas no Departamento de Geologia da UFOP e as partes práticas realizadas no
município de Pains. A edição referente ao semestre 18.1, que ocorreu no mês de maio,
apresentou aos inscritos as grutas Zé Brega (Figura 5), Santuário, Índio e Ninfeta, já na edição
referente ao semestre 18.2, realizada no mês de novembro, foram apresentadas as Grutas Zé
Brega e Ninfeta, além do Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco – MAC (Figura
6). Ambos os roteiros foram criados a fim de proporcionar a percepção de interdisciplinaridade
decorrente a espeleologia.

Figura 5: Curso de Introdução à Espeleologia realizado na Gruta do Zé Brega - Pains - MG.
Espeleólogo observa o espeleotema tipo escorrimento em formato de dinossauro.
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Figura 6: Participantes e monitores do Curso de Introdução à espeleologia visitam o Museu
Arqueológico do Alto São Francisco (MAC) na cidade de Pains - MG.

Projeto Espeleologia do Parque Nacional das Sempre Vivas
O Parque Nacional das Sempre-Vivas (PNSV), Unidade de Conservação Federal de Proteção
Integral, foi criado em dezembro de 2002 por meio de Decreto Presidencial com objetivos de
assegurar a preservação dos recursos naturais e da diversidade biológica, bem como
proporcionar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação, de recreação e turismo ecológico. Abrange parte dos municípios de Olhos d’Água,
Bocaiúva, Buenópolis e Diamantina e possui uma área de 124.555 hectares e perímetro de cerca
de 168 quilômetros. Possui Plano de Manejo, porém alguns inventários ainda estão sendo
iniciados.
O projeto tem o objetivo criar um banco de dados espeleológicos, de forma a obter como
produto final um catálogo “As Cavernas do Parque Nacional das Sempre Vivas”, com a
localização em coordenadas UTM, mapa topográfico, fotografias e caracterização endocárstica
de todas as cavernas inseridas na área do parque. Além disso, pretende-se realizar a
geoespeleologia de determinadas cavernas de forma a compreender o sistema da área de
estudo e, partir disso, produzir publicações científicas e difundir o conhecimento para toda a
comunidade cientifica.
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Durante o ano de 2018 o projeto, que fora submetido no ano anterior ao Centro Nacional de
Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), foi aprovado e contemplado com ajuda
financeira pelo Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica 03/2018, firmado entre
o Instituto Chico Mendes e a empresa Anglo American. Assim, no ano de 2019 o projeto
começará a ser executado, possibilitando dois anos de estudos espeleológico dentro do PNSV,
aumentando o conhecimento do patrimônio espeleológico presente e auxiliando os gestores da
unidade de conservação nas tomadas de decisões dentro do plano de manejo.

Projeto Espeleovertical
Devido a constante renovação do seu quadro de membros, a SEE desenvolve regularmente
exercícios para a capacitação de espeleólogos em formação. Esta medida serve para manter a
segurança e a qualidade dos projetos executados dentro da entidade. Com forma de capacitar
e atualizar seus membros, durante o ano de 2018 foram ofertados treinamentos sobre as
técnicas de segurança em espeleovertical. As aulas aconteceram semanalmente, com duas
turmas disponíveis, permitindo a muitas pessoas o primeiro contato com técnicas de progressão
em corda (Figura 7-8).

!
Figura 7: Treinamento de técnicas verticais aplicadas à Espeleologia na sede (sala 34) da SEE.
Detalhe para o treinamento de nós.
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Durante o mês de maio 02 membros da SEE participaram de um Simulado de Espeleoresgate,
no Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira – PETAR. O simulado ocorreu na Gruta do Ouro
Grosso, com participação de membros de grupos espeleológicos, médicos, monitores
ambientais do parque, profissionais da área de vertical e resgate em locais confinados. Os
primeiros acionamentos iniciaram na madrugada do dia 5, para a retirada da maca, localizada
após quatro abismos no interior da caverna, houve a permanência subterrânea de
aproximadamente 29 espeleosocorristas por até 12 horas (Figura 8).

A

B

Figura 8: Técnicas de Espeleovertical. (A) Treinamento de passagem de corda realizado na sede da
SEE. (B) Treinamento de espeleorresgate no Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira (PETAR).
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Projeto Cadastro e Avaliação dos Aspectos Espeleoturísticos das Cavernas do
Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais
O Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico (PNCPE), instituído pelo
Ministério do Meio Ambiente, através da Portaria No 358, no dia 30 de setembro de 2009, tem
como objetivo desenvolver estratégia nacional de conservação e uso sustentável do patrimônio
espeleológico brasileiro. Os Componentes do PNCPE são considerados como os eixos de
orientação para as etapas de detalhamento, implementação e avaliação deste Programa. Dentre
estes Componentes, estabelece o conhecimento do Patrimônio espeleológico em que visa o
apoio à geração, sistematização e disponibilização de informações sobre o Patrimônio
Espeleológico do país; apoiando a gestão com metas relacionadas à produção de inventários, à
realização de pesquisas aplicadas à conservação e manejo de cavernas.
O presente projeto busca, através do componente do PNCPE supracitado - do conhecimento, da
sistematização e da disponibilização de informações a cerca do Patrimônio Espeleológico -,
auxiliar a gestão do PEIB na elaboração de um PME das cavidades naturais subterrâneas
existentes dentro área do parque, através de um catálogo que contempla além das respectivas
localizações, aspectos significativos para a caracterização espeleológica (por vezes mapas
espeleológicos) e avaliação de potencial espeloturístico de uso público.
Os principais objetivos deste projeto é identificar, caracterizar e avaliar o potencial de uso
público das Cavernas do Parque Estadual do Ibitipoca (PEIB), como eixo de orientação para o
desenvolvimento do PME contemplando o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio
Espeleológico.
Além disso, o projeto busca:
(i) Recuperar, conferir e organizar o banco de dados espeleológicos apresentado em trabalhos
anteriores sobre área do Parque Estadual do Ibitipoca.
(ii) Identificar cavidades naturais subterrâneas dentro dos limites do PEIB colaborando com o
enriquecimento do banco de dados de seu Plano de Manejo.
(iii) Realizar o mapeamento espeleológico de cavidades naturais subterrâneas selecionadas de
acordo com os aspectos presentes na metodologia.
(iv) Levantar os aspectos geológicos das cavidades naturais subterrâneas selecionadas e do
contexto geomorfológico local.
(v) Avaliar o potencial espeleológico das cavidades selecionadas ao uso turístico.
(vi) Contribuir para o plano de manejo do parque, principalmente na esfera de preservação das
cavidades naturais presentes no parque.
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PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
Tese de Doutoramento
COMPORTAMENTO HIDROGEOQUÍMICO DA REGIÃO CÁRSTICA DO ALTO SÃO
FRANCISCO (MG): IMPLICAÇÕES ASSOCIADAS A SAZONALIDADE E CICLO DE
CONTAMINANTES, ÁREAS DE RECARGA, DESCARGA E COMUNICAÇÕES
HIDRÁULICAS
Thiago Nogueira Lucon
Este estudo visa compreender o comportamento e a qualidade das águas da bacia hidrográfica
do rio São Miguel (≈520 km2), centro-oeste de Minas Gerais, afluente do rio São Francisco e
inserida na bacia hidrográfica do Alto São Francisco (235.635 km2). A região abrange em sua
maior parte os municípios de Pains e Arcos, seguida por áreas dos municípios de Iguatama,
Formiga e Córrego Fundo. Para tanto, foi realizado um monitoramento hidroquímico sazonal das
águas (meteóricas, superficiais e subterrâneas) em 89 pontos da bacia, durante dois períodos
secos e dois chuvosos. As análises incluíram a determinação dos parâmetros físico-químicos,
como temperatura, pH, Eh, condutividade elétrica (CE), sólidos totais dissolvidos (STD), oxigênio
dissolvido e turbidez, assim como a concentração dos ânions nitrato (NO3-), fosfato (PO43-),
bicarbonato (HCO3), sulfato (SO42-) e cloreto (Cl-), e cátions maiores e elementos menores,
traço, terras raras e as assinaturasisotópicas de δ18O e δ2H. Com o auxílio estatístico, foram
propostos valores de Natural Background Level - NBL 90% para os principais íons das águas da
bacia. As águas analisadas foram classificadas predominantemente como cálcicas
bicarbonatadas, apresentando os maiores valores de NBL 90% para o cálcio (Ca2+), potássio
(K+), bicarbonato (HCO3), sulfato (SO42-), cloreto (Cl-), nitrato (NO3-) e arsênio (As3+) durante
o período chuvoso; diferentemente, os elementos magnésio (Mg2+), sódio (Na+), fosfato (PO43-)
e zinco (Zn) apresentaram decréscimo nesta mesma estação. Os valores acima de NBL 90%
para NO3-, PO43- e Clestão diretamente ligados à ação antrópica. Para o elemento cádmio (Cd),
verificou-se que as concentrações mais elevadas deste elemento entram na bacia a partir de
águas meteóricas, contaminando posteriormente as águas superficiais e subterrâneas. O estudo
apresenta de forma inédita todo o funcionamento hidrodinâmico da bacia cárstica em estudo,
apontando com apoio das assinaturas isotópicas para o δ18O e δ2H, as áreas de recarga e
descarga, além da identificação das redes de fluxo e interconexões hidráulicas subterrâneas. O
estudo fez uso de diversas ferramentas que se mostram indispensáveis para subsidiar a gestão
dos recursos hídricos em áreas cársticas, podendo os resultados serem utilizados pelo poder
público como valores de referência para regiões cársticas semelhantes, além de ajudar a
compreender o comportamento hidroquímico, principalmente para os elementos de elevada
toxicidade.
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Trabalhos de Conclusão de Curso
CARACTERIZAÇÃO DOS CONDICIONANTES GEOLÓGICOS DE FORMAÇÃO DE
CAVIDADES EM QUARTZITOS DO GRUPO ITACOLOMI: ESTUDO DE CASO DA
GRUTA KIVA
Marco Antonio Bragante Filho
A Serra do Itacolomi, situada ao extremo sudeste do Quadrilátero Ferrífero, é sustentada por
quartzitos e xistos de idade paleoproterozóica pertencentes ao Supergrupo Minas. A serra
abriga 60 pontos de interesse espeleológico (PIE) dentre grutas, abismos, ressurgências e
sumidouros.
Os objetivos do trabalho consistiram em empreender analises que possibilitassem uma maior
compreensão do por que da existência desses pontos. Foram empreendidas análises nos
planos de simetria no interior da zona de dano de diferentes zonas de cisalhamento a fim de se
determinar as verdadeiras relações de movimento dos blocos. Averiguou-se que a ocorrência
destes PIE está intimamente associada à geologia estrutural do maciço rochoso e que a
localização das cavidades está relacionada a um campo de deformação com componentes
distensivos locais que ocorre em uma região específica do maciço rochoso. Esse campo, e as
fraturas em que estão instaladas as cavidades, condicionou a reativação em condição rúptil e
cinemática sinistral uma descontinuidade crustal (dique máfico de direção NW-SE) resultando
em uma falha strike-slip. As fraturas secundárias da região apresentam correspondência com o
modelo de Riedel (Y, P, R, R’, X e T) para o plano de movimento principal relacionado à direção e
vorticidade do dique NW-SE. Na porção sul do dique, as fraturas de cisalhamento possuem
componentes de movimento normal e são caracterizadas pela abertura e afastamento das
paredes com consequente formação de abismos, cânions e cavernas. Na porção norte do dique
a incidência de fraturas é menor e estas estariam relacionadas a um campo de compressão sem
a formação de estruturas de abertura. A presença de dois campos de deformação com
características opostas e separadas pelo dique é relacionada ao fenômeno de “wing crack” em
megaescala que se expande para além da quadrícula de estudo. Estruturas distensivas em
mesoescala do tipo “releasing stepover”, relacionadas a juntas escalonadas e fraturas de
cisalhamento, são responsáveis por criar a condição necessária para a formação de fraturas
horizontais abertas, que por sua vez, acompanham preferencialmente anisotropias da rocha
(acamamento sedimentar, xistosidade metamórfica e outras juntas e fraturas).
A evolução temporal das estruturas stepovers condicionadas tectonicamente em interação com
a hidrologia local e os processos de erosão do quartzito teriam sido responsável pela
configuração atual das cavidades ao longo dos anos.
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AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO DE UM AQUÍFERO
CÁRSTICO POR ADAPTAÇÃO DO MÉTODO EPIK NA BACIA DO RIO SÃO
MIGUEL, MUNICÍPIO DE PAINS/MG
Débora Lara Pereira
Regiões cársticas compreendem cerca de 20% da superfície terrestre, caracterizadas por
serem, muitas das vezes, grandes reservatórios estratégicos de água subterrânea de boa
qualidade. Esses aquíferos são, geralmente, heterogêneos e anisotrópicos, onde o processo de
dissolução da rocha gera padrões de redes de condutos/cavidades cársticas de alta
permeabilidade, dificultando o entendimento da circulação da água. Outra característica desse
aquífero é a alta vulnerabilidade à contaminação, devido à rápida velocidade de circulação da
água, sem tempo suficiente para possíveis degradações do contaminante, resultando na quase
imediata contaminação do recurso hídrico. Um método considerado de baixo custo,
desenvolvido para regiões cársticas, e que resulta em dados confiáveis quanto ao mapeamento
da vulnerabilidade do aquífero é o EPIK (Doerfliger e Zwahlen, 1997). Trata-se de um método
baseado em índices, atribuindo valores para quatro características do aquífero cárstico: 1)
epicarste; 2) cobertura de proteção; 3) condições de infiltração; e 4) desenvolvimento da rede
cárstica. Essa técnica foi adotada e adaptada para a realidade da Bacia do Rio São Miguel,
localizada no município de Pains/MG, área cárstica com possíveis agentes contaminantes
provenientes do uso e ocupação do solo como empreendimentos minerários, agricultura,
pecuária e urbanização.
O estudo revelou que 52% da área apresentam vulnerabilidade moderada e 7% vulnerabilidade
alta, este último concentrado em áreas de empreendimentos minerários e próximo a centros
urbanos. Dessa forma, definir zonas de vulnerabilidade à contaminação em regiões cársticas
torna-se um imperativo, a fim de se proteger esses mananciais subterrâneos para o uso da
população, servindo como ferramenta para a gestão dos recursos hídricos da região e
planejamento da ocupação do solo.
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Figura 9: Fim das apresentações de Trabalhos de Conclusão de Curso. (A) Banca avaliadora com o
formando Marco Antonio Bragante Filho. Da esquerda para direita: Prof. Isaac D. Rudnitzki, Marco
Antonio, Prof. Issamu Endo e Profa. Caroline. (B) Banca avaliadora junto da formanda Debora Lara.
Da esquerda para direita: Profa. Adivane Terezinha, Prof. Paulo Galvão, Débora Lara e Profa. Maria
Augusta Fujaco.
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Publicações em Revistas Nacionais e Internacionais
Adapting the EPIK method to Brazilian Hydro(geo)logical context of the São
Miguel watershed to assess karstic aquifer vulnerability to contamination
Débora Lara Pereira, Paulo Galvão, Thiago Lucon, Maria Augusta Fujaco
Karst aquifers are, besides important strategic reservoirs of good quality water, heterogeneous
and anisotropic, where highly permeable karst networks result in insufficient time for contaminant
degradations, and hence the quasi-immediate contamination of the aquifer. The EPIK method is a
low-cost technique and was developed to map karst regions based on four main feature indexes:
1) epikarst; 2) protective cover; 3) infiltration conditions; and 4) karst network development.
However, the method was developed according to European hydrogeologic and temperate
climatic contexts, where its application without adaptations in regions in different contexts may
result in possible misunderstandings, such as overlook, underestimate or overestimate
significances of some parameters (e.g. soil covers, rainfall regimes, morphological domains). The
Brazilian São Miguel watershed, a tropical karst region where the city of Pains is located
(southwestern Minas Gerais), is characterized by high levels of thermotolerant coliforms,
phosphorus, nitrate, and cadmium in surface water and groundwater. These contaminants come
from, agriculture, livestock, and urban areas. Due to these issues and to provide a tool of water
resource management and land use planning, the EPIK method was adapted to the
hydrogeologic reality of the São Miguel watershed, considering both local vegetation and the
current Brazilian speleological heritage protection legislation. Results revealed that 52% of the
area has moderate vulnerability and 7% high vulnerability, this latter one concentrated in areas
close to mining activities and urban areas. The study provided a reliable map and adapted
technique which can be used in other Brazilian karst regions and other tropical karst regions.

Journal of South American Earth Sciences
Volume 90, March 2019, Pages 191-203
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089598111830419X
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UTILIZAÇÃO DO MAPEAMENTO HIDROQUÍMICO PARA AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO RIO SÃO MIGUEL,
MINAS GERAIS
Thiago Nogueira Lucon, Adivane Terezinha Costa, Bruna de Oliveira Meyer, Pedro Henrique Silva
Assunção, Leon Dias Oliveira
RESUMO: A área em estudo contempla a bacia do rio São Miguel (≈520 km2), afluente do rio
São Francisco, situada na província cárstica de Arcos-Pains e inserida na Bacia Hidrográfica do
Alto São Francisco (235.635 km2). Com o objetivo de avaliar preliminarmente a utilização do
mapeamento hidroquímico para verificar espacialmente a qualidade das águas superficiais,
foram realizadas análises hidroquímicas em 34 pontos da bacia em apreço durante uma estação
seca e uma chuvosa. As análises incluíram a determinação de parâmetros físico-químicos
(temperatura, pH, Eh, CE, STD, oxigênio dissolvido e turbidez), assim como a concentração de
ânions (NO3-, PO43-, HCO3-, SO42- e Cl-), cátions maiores e elementos traço. Os dados foram
tratados e comparados com os valores estabelecidos pela legislação Conama nº 357 (2005)
para aguas da classe 1 os quais balizaram os valores plotados nos mapas hidroquímicos,
facilitando, desta maneira, a visualização dos locais que violaram o limite. Foram observados
valores acima dos permitidos para as concentrações de nitrato, alumínio, ferro, cádmio,
manganês e turbidez.
Geonomos - v.26, n.1 (2018)
https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistageonomos/issue/view/586
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Natural background levels and seasonal influence on groundwater chemistry of
the Upper São Francisco karst region, MG, Brazil
Thiago Nogueira Lucon, Adivane Terezinha Costa, Paulo Galvão, Mariangela Garcia Praça Leite
ABSTRACT: Karst aquifers are large water reservoirs that supply approximately 25% of the world
population. They are also extremely sensitive to contamination, demanding knowledge on
groundwater quality regarding base level conditions for the main cations and anions. Knowing the
Natural Background Level (NBL) values of these waters becomes an indispensable measure to
understand aquifers and hydrochemical anomalies, either from anthropogenic or geogenic origin.
This paper aimed to provide a hydrochemical characterization and to propose NBL 90% values
for the little-studied groundwater of the São Miguel River watershed, Upper São Francisco River,
MG, Brazil. NBL 90% values were estimated using statistical analyses followed by an analysis of
seasonal influence on observed concentrations. The water was classified as calcium
bicarbonate, with the highest NBL 90% values occurring during the rainy season for Ca2+, K+ ,
HCO3 - , SO4 2-, Cl- , NO3 - , and As3+. On the other hand, Mg2+, Na+ , PO4 3-, and Zn2+
presented reduction in concentration during this season. Nitrate, phosphate and chloride
anomalies (values above NBL 90%) are directly related to human action. Thus, monitoring and
proposing NBL 90% values were an essential tool to help in understanding the hydrochemical
behavior of waters in this watershed
Brazilian Journal of Geology, 48(4): 867-879, December 2018
http://www.scielo.br/pdf/bjgeo/v48n4/2317-4692-bjgeo-48-04-867.pdf

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

18

Publicações em Congressos
XX Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas

O XX Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, o XXI Encontro Nacional de Perfuradores de
Poços e a X Feira Nacional da Água, foram realizados de 06 a 08 de novembro de 2018 no
ExpoDom Pedro - Campinas - SP.

VALIDAÇÃO DO MAPA DE VULNERABILIDADE INTRÍNSECA DA BACIA DO RIO
SÃO MIGUEL (MG) POR CORRELAÇÕES DE MAPAS HIDROQUÍMICOS DE
NITRATO
THIAGO NOGUEIRA LUCON; DÉBORA LARA PEREIRA; PAULO HENRIQUE GALVÃO; PEDRO
HENRIQUE DA SILVA ASSUNÇÃO.
Com o crescimento da taxa populacional, a alta demanda por recursos hídricos pode se tornar
crítica, dependendo da disponibilidade de água potável. Grande parte da água consumida pela
humanidade é oriunda de reservas subterrâneas, e devido à ocupação do solo por áreas
urbanas, agrícolas e pecuárias, o risco de contaminação de aquíferos pode gerar problemas no
desenvolvimento econômico e social de uma região. Estudos que visam a caracterização de
áreas vulneráveis à contaminação de aquíferos podem auxiliar nesse planejamento do controle
da qualidade da água. O ambiente cárstico, por ser hidrogeologicamente mais heterogêneo e
anisotrópico, possui aquíferos com alto potencial de vulnerabilidade à contaminação, devido a
velocidade de fluxo da água ser consideravelmente maior (Goldsheider e Drew 2007).
Existem diversas metodologias para determinar e mapear a vulnerabilidade intrínseca do
aquífero (Magiera 2000), sendo que a escolha do método deve ser de acordo com o objetivo do
trabalho, as informações disponíveis da área e a escala de avaliação (Auge, 2004). Em
ambientes cársticos, a aplicação do método de índice EPIK é a mais utilizada na região da costa
Mediterrânea, e foi desenvolvido especificamente para este propósito e leva em conta a
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influência da natureza heterogênea cárstica. Como os mapas de vulnerabilidade geralmente não
são validados, a qualidade do mapa sempre pode ser posta em dúvida. Os mapas de
vulnerabilidade geralmente formam a base para o delineamento de zonas de proteção de água
potável. A aceitação das restrições de uso da terra depende da confiabilidade do mapa.
Consequentemente, uma validação é favorável em muitos casos (Goldsheider 2001).
Para isso, o COST Action 620 (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical
Research) sugere uma validação usando os seguintes métodos: (1) hidrografia, gráficos de
propriedades químicas, bacteriológicas; (2) técnicas com traçadores; (3) balanço hídrico; (4)
simulações numéricas; e (5) estudos analógicos (Daly et al. 2001). Holman et al. (2005)
validaram um método intrínseco de vulnerabilidade à água subterrânea usando um banco de
dados nacional de nitrato e algumas análises de covariância e variância. Lasserre et al. (1999)
desenvolveram um modelo simples de correlação baseado em SIG para descrever o transporte
subterrâneo de nitratos.
Nesse contexto, a pesquisa buscou validar o mapa de vulnerabilidade intrínseca da bacia do rio
São Miguel por meio de estudos análogo, utilizando o mapeamento hidroquímico produzido por
Lucon (2018) com os teores anômalos de nitrato acima dos valores permitidos pela Resolução
do CONAMA nº 396 (2008). A bacia do rio São Miguel (≈ 520 km²) localiza-se no centro oeste de
Minas Gerais. Está inserida no extremo meridional da bacia do rio São Francisco e na porção sul
do Cráton homônimo, com presença de rochas carbonáticas neoproterozoicas do Grupo
Bambuí, pertencentes à Formação Sete Lagoas (Alkmim e Martins-Neto 2001), com exposições
secundárias do embasamento granito-gnáissico pertencentes ao Complexo Campo Belo (Ribeiro
et al. 2008).

CONTAMINAÇÃO SAZONAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA DO RIO SÃO
MIGUEL (MG) POR CÁDMIO E PROPOSIÇÃO DE VALORES DE BACKGROUND
THIAGO NOGUEIRA LUCON; PAULO HENRIQUE GALVÃO; PEDRO HENRIQUE DA SILVA
ASSUNÇÃO; DÉBORA LARA PEREIRA.
A água representa o principal meio de conexão entre a geoquímica do ambiente e a fisiologia
humana (Cunha & Machado 2004, Cortecci 2006). Logo, o mapeamento hidroquímico em
conjunto com a proposição de valores de background tem sido uma importante ferramenta para
o entendimento da contaminação das águas e de suas causas, tanto naturais como
antropogênicas (De Vivo et al. 2003). Quando bem elaborados e com uma base de dados
consistente, mapas geoambientais proporcionam inúmeras informações, as quais permitem uma
fácil interpretação, subsidiando o estabelecimento de políticas públicas para gestão ambiental,
de forma a contemplar a utilização adequada de recursos naturais e garantir melhoria na
qualidade de vida. Neste contexto, a pesquisa buscou analisar as concentrações químicas do
elemento cádmio (Cd) das águas subterrâneas da bacia do rio São Miguel, utilizando-se do
mapeamento hidroquímico, visando o melhor conhecimento sobre a qualidade dessas águas
perante padrões estabelecidos pelas legislações vigentes, além de verificar a influência da
sazonalidade e propor valores de background para este elemento. A bacia do rio São Miguel (≈
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520 km²) está localizada no centro oeste de Minas Gerais, extremo meridional da bacia do rio
São Francisco, inserida na Província Cárstica de Arcos Pains, representada principalmente por
rochas carbonáticas e pelíticas da Formação Sete Lagoas (Grupo Bambuí), com exposições
secundárias do embasamento granito-gnáissico pertencentes ao Complexo Campo Belo (Ribeiro
et al. 2007)

METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS NATURAIS DE FUNDO (NBL)
E D A I N T E R P O L A Ç Ã O D E I S O C O N C E N T R A Ç Õ E S D E PA R Â M E T R O S
HIDROQUÍMICOS
Frederico Aragão; Leila Menegasse; Paulo Galvão; Thiago Lucon
Valores de Fundo Naturais, ou Natural Background Levels (NBL), representam a faixa de
concentrações de um determinado parâmetro oriunda da interação de processos naturais
biogeoquímicos e atmosféricos durante o processo de infiltração e circulação hídrica
subterrânea. Logo, caso se conclua que a concentração de tal parâmetro esteja acima do NBL
calculado, tem-se um indicativo para que maiores investigações sejam realizadas a fim de se
determinar se há intervenção antropogênica de fato ou se se trata de uma anomalia geogênica
na região (Hawkes e Webb 1962; Edmunds e Shand 2008; Hinsby et al. 2008). A região
investigada engloba a Área de Proteção Ambiental (APA) Carste Lagoa Santa, Minas Gerais, a
qual ocupa cerca de 75% da área total do estudo. O aumento da urbanização resultou em
ocupações principalmente nas margens sudoeste e oeste da área, porções estas coincidentes
com os núcleos centrais dos municípios e com maior número de empreendimentos encontrados.
A área inclui parcialmente os municípios de Confins, Lagoa Santa, Matozinhos, Funilândia, Pedro
Leopoldo e Prudente de Morais (Ribeiro et al., 2003), com uma população total de 164.579
habitantes (IBGE, 2010). A geomorfologia da região é cárstica e conta com uma rede extensa de
dolinas, uvalas, poljés, sumidouros e grutas, desenvolvida, principamente, nas rochas
carbonáticas da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí (Ribeiro et al., 2003). Nessas rochas,
instalou-se um sistema de aquíferos cársticos e cárstico-fissurais, livres a semi confinados
(Mourão et al., 2001), configurando uma região de elevada vulnerabilidade intrínseca à
contaminação antrópica. Neste estudo, apresenta-se o método proposto por ISPRA (2009) para
a obtenção do NBL e o proposto em Golden Software (2017) para se obter o melhor método de
interpolação para sete parâmetros hidroquímicos da água subterrânea. Destes, o nitrato,
expresso como nitrogênio (N-NO3 - ), e os sólidos totais dissolvidos foram eleitos para ilustrar a
espacialização dos dados numéricos em mapas de isoconcentrações.
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49º Congresso Brasileiro de Geologia

!
O 49º Congresso Brasileiro de Geologia (49 CBG) foi realizado nos dias 20 a 24 de agosto de
2018, na Cidade do Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Sul América, com o objetivo de
integrar a academia, empresas, profissionais e, também, a sociedade, através da realização de
palestras, discussões, cursos e eventos paralelos na área de Geologia e Geociências, incluindo
os Simpósios de Vulcanismo e Ambientes Associados e do Cretáceo do Brasil.
Os congressos brasileiros são tradicionalmente realizados pela Sociedade Brasileira de
Geologia de dois em dois anos. Assim, o congresso de 2018 foi organizado com a missão de
avaliar os principais acontecimentos dos últimos dois anos, com muita coisa a ser comemorada,
em contraponto à necessária reflexão profunda sobre o futuro da Geologia e das Geociências na
construção do futuro de nosso País.
O CBG 2018 encerra o período de comemorações dos 70 anos da Sociedade Brasileira de
Geologia, criada em 1946. Em 2017, comemoramos os 60 anos da criação dos cursos de
formação de Geólogos, no Brasil, através da Campanha de Formação de Geólogos (CAGE), que
instalou os cursos em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Ouro Preto e Recife, os quais se juntaram ao
curso em São Paulo. O ano de 2018, entretanto, tem um significado ainda mais especial:
comemoraremos os 200 anos do Museu Nacional, primeira instituição de pesquisa científica,
voltada para a geologia, criado por D. João VI, no início do século XIX.
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GEOLOGIA DA GRUTA MARTIMIANO II PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA– PEI,
SANTA RITA DE IBITIPOCA – MG.
Aguiar, B.F.1, 3, Rudnitzky I.D. 2, 3 , Lacerda, S.G.1, 3 , Lima, P.E.S.1, 3 , Ribas G.P. 1, 3 , Neto
J.M., Costa, B.D. 1, 3, Assunção, P.H.S.1, 3, Lourenço, G.C.O 1, 3 , Basílio, G.A. 1, 3 , Bernardes,
V.H. 4,
1 Graduando em Eng. Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto; 2 Dr. do
departamento de geologia da Universidade Federal de Ouro Preto; 3 Membro da Sociedade
Excursionista e Espeleológica – SEE; 4 Eng. Geólogo pela Universidade Federal de Ouro Preto.
A gruta Martimiano II está localizada no Parque Estadual do Iibitipoca - PEI, localizado na porção
sul do munícipio de Lima Duarte, no distrito de Santa Rita de Iibitipoca, que é conhecido
internacionalmente por sua geodiversidade. O parque possui uma área de 1488 hectares e está
inserido na unidade geológica conhecida como Serra do Ibitipoca, integrante da província
geotectônica Mantiqueira. O PEI possui estudos que tratam das feições geomorfológicas e
ambientais, principalmente do meio exocárstico, havendo poucos dados publicados sobre o
meio endocárstico local. A Sociedade Excursionista e Espeleológica – SEE atua de maneira
contínua desde 2014 na caracterização e mapeamento das grutas locais. A gruta Martimiano II,
registrada no Cadastro Nacional de Caveranas – CNC com o código MG1944, apresenta
desenvolvimento linear expressivo superior a 4 km e destaca-se como uma das maiores
cavidades neste litotipo no Brasil. A cavidade está inserida entre quartzitos e xistos
subordinados, da sequência Carrancas, metasequência Andrelândia. Este trabalho apresenta a
caracterização geológica do sistema cárstico da gruta Martimiano II, a partir do levantamento de
dados litológicos, estratigráficos e estruturais no interior dos condutos, além da caracterização
de depósitos cársticos físicos e químicos. Os condutos estão inseridos no contato entre as fácies
de granulometria fina e feldspática, em porções basais, com fácies de granulometria grossa, no
topo do maciço. As direções principais de desenvolvimento da gruta são NNE-SSW e NW-SE,
onde se encontram os condutos de maior desenvolvimento linear. A morfologia da gruta
apresenta diversas ramificações com cortes retangulares e ovais. As direções de
desenvolvimento são coincidentes com as observadas em lineamentos morfoestruturais,
associados a fraturas verticalizadas persistentes em toda a gruta, ocorrendo em famílias,
cortando o acamamento sedimentar mais horizontalizado. Os depósitos físicos no meio
endocárstico variam de tamanho, centimétricos a métricos, em forma de blocos caídos devido
ao processo de desabamento do teto. Os depósitos químicos encontram-se como percolações e
precipitações não consolidadas de óxido de ferro e argilominerais e espeleotemas com formatos
variados de material silicatado. A gruta Martimiano II apresenta feições exóticas de formação
sendo um laboratório natural promissor para novos estudos com o intuito de compreender os
processos que dão origem aos sistemas cársticos em quartzitos.
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LEVANTAMENTO ESPELEOLÓGICO PRELIMINAR DO PARQUE NATURAL
MUNICIPAL DAS ANDORINHAS: OURO PRETO – MG
Constancio-Junior, C.P. 1 ; Loureiro, F. T.2 ; Rudnitzki, I.D. 3
1Universidade Federal de Ouro Preto;
2Sociedade Excursionista e Espeleológica
O Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas (PNMA), encontra-se no município de
Ouro Preto -MG e situa-se na Área de Proteção Ambiental (APA) Cachoeira das Andorinhas. O
levantamento espeleológico nesta região se faz importante por estar situada na bacia
hidrográfica do Rio das Velhas, que engloba importantes nascentes para o sistema de
abastecimento de Belo Horizonte (Andrade et.all. 2011). Na região predomina os quartzitos da
Formação Moeda, porém é possível observar afloramentos do Supergrupo Rio das Velhas
(Alkmin & Marshak, 1998). O objetivo deste estudo foi realizar o levantamento espeleológico
preliminar do PNMA, utilizando a Ficha de Caracterização Espeleológica da Sociedade
Excursionista Espeleológica - SEE. Desta forma foram avaliadas quatro cavidades: Gruta do
Jurandir; Cave Mina, Fenda Suja e Cachoeira da Andorinhas. Toda as cavidades estudadas
encontram-se em quartzitos da Formação Moeda, e em posições que variam de meia encosta,
diaclase e fundo de dolina. As entradas e cortes são variados com formas retangulares,
elipsoidais ou irregulares na vertical ou horizontal. O desenvolvimento linear (DL) varia entre 30 a
50m, planta baixa linear e perfil longitudinal horizontal, com exceção da Cave Mina com DL de
aproximadamente 600m e planta baixa em rede, e da Cachoeira das Andorinhas com perfil
longitudinal vertical. Os espeleotemas observados foram apenas coraloides na Gruta do Jurandir
e Fenda Suja. Os depósitos clásticos consistem em blocos abatidos e sedimentos arenosos e
argilosos, e contribuição de serapilheira na Cave Mina e Gruta do Jurandir. Os espeleogens são
representados por pilares, marmitas e escalops. O aporte energético é alto em todas as
cavidades, porém a zoneamento fótico varia de fótico a disfótico. A Gruta do Jurandir apresenta
potencial para conteúdo paleontológico e arqueológico, a Cave Mina apenas para material
arqueológico, enquanto que as outras cavidades este tipo de material é ausente. No geral o
controle estrutural é feito por sistemas de fratura e acamamento, associados a feições
espeleogenicas freáticas ou por incasão. O estágio de desenvolvimento é diferenciado, sendo
estágio senil para Gruta do Jurandir, madura para Fenda Suja, juvenil para Cachoeira das
Andorinhas, e a Cave Mina fruto de ação de mineração do século XVIII. Apenas a Gruta do
Jurandir e a Cave Mina apresentam bom estado de conservação, porém intervenções como
homenagens e pichações. Por outro lado, o estado de conservação é péssimo na Fenda Suja e
ruim na Cachoeira das Andorinhas com intervenções de lixo e entulho. Todas as cavidades
foram classificadas na valoração preliminar ambiental/científica bem como religiosa/cultural. Este
estudo preliminar mostram o grande potencial ambiental e científico que as cavidades do PNMA
possuem, porém são necessários mais levantamentos para que seu real inventário seja
conhecido.
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A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DE GEOCIÊNCIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE
OURO PRETO - MG, BRASIL
Pessoa, C.C.; Alderete, M.S.; Lacerda, S.G.
Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP,
Sociedade Excursionista & Espeleológica da Escola de Minas de Ouro Preto-SEE
A Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE) é a entidade espeleológica pioneira das
Américas, criada em 12 de outubro de 1937 por alunos da Escola de Minas de Ouro Preto,
atualmente, Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP. Desde então, a SEE vem agregando
valores não só para a comunidade acadêmica, mas também para a sociedade como um todo
através de importantes pesquisas sobre o mundo subterrâneo. Ao longo da sua história, a
sociedade verificou que, investir em educação científica desde a infância, é o segredo para a
construção de uma sociedade democrática, economicamente produtiva, mais humana e
sustentável. Dessa forma, desde 2007, a SEE vem atuando em um projeto social pedagógico
que atende ao público infantojuvenil local. A cidade de Ouro Preto é um patrimônio cultural
brasileiro, porém, mas que isso, é uma cidade com grande diversidade biológica, geológica e
também, espeleológica. Com este cenário ao redor, encontramos um ambiente ideal para
demonstração da acessibilidade da ciência, fazendo com que crianças e adolescentes
aprendam noções básicas de geologia, biologia, mineralogia, arqueologia, paleontologia e
espeleologia. O projeto SEE solidária atua de diversas formas abordando temas científicos de
forma didática e interativa, como a realização de palestras em escolas municipais, por exemplo,
onde os monitores, através de maquetes, cartazes didáticos , livros, fotos, tintas e papeis,
despertam a curiosidade das crianças para os temas desenvolvidos. Outra importante ação do
Projeto SEE solidária é o “Universidade desce o Morro”, ação em parceria com a UFOP e
repúblicas estudantis que visa a interação entre estudantes universitários e comunidade através
de oficinas, palestras e jogos. Recentemente, a SEE está dando vida à um novo projeto que
prevê a introdução das crianças da rede pública de Ouro Preto ao mundo da geologia geral,
local, bem como também noções de biologia, paleontologia, arqueologia e espeleologia, ao fim
do curso, é feito um trabalho de campo prático, onde as crianças aprendem na prática o que eu
viram durante a semana. A saída de campo é parte importante do processo para que os alunos
absorvam mais sobre o tema, confirmando a importância deste método na formação do
conhecimento, além do fato que atividades extraclasses conseguem reter melhor a atenção dos
alunos. Sendo assim, pode-se notar que todas as atuações do SEE solidária visam a
aproximação dos estudantes de nível superior do público infantojuvenil e, tem o objetivo de
informar e conscientizar a comunidade de Ouro Preto sobre suas riquezas naturais, provocando
pelo entusiasmo, o interesse das crianças pela ciência ao entendê-la como algo acessível e
muito próximo. O desenvolvimento destas atividades conscientiza os universitários da
importância que ações em conjunto são capazes de alcançar resultados concretos, transformar
realidade e promover uma melhoria na qualidade de vida de todos.
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Outras Publicações
APOSTILA CIE – CURSO DE INTRODUÇÃO À ESPELEOLOGIA 18.2
Semestralmente é realizado o curso de introdução a espeleologia a todos os alunos da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e aos demais interessados. Para um maior
aprendizado do conteúdo foi realizado uma apostila com todos os temas principais da
espeleologia e suas particularidades, assim como sua importância ambiental e científica,
apresentadas por membros da SEE. Os temas ministrados são: Introdução à Espeleologia,
Geomorfologia Cárstica, Espeleotemas, Biologia Subterrânea, Espeleofotografia, Espeleoturismo,
Meteorologia Hipógea, Exploração e Segurança, Arqueologia e Paleontologia, Legislação
Ambiental e Espeleológica e Mapeamento Espeleológico (Figura 10).
Além disso, a apostila é o primeiro contato dos alunos participantes com o mundo cavernícola,
apresentando de forma didática temas que são essenciais para um melhor entendimento e para
que possam se tornar aspirantes da entidade.

Figura 10: Apostila do Curso de Introdução à Espeleologia edição 2018. Capa e contra-capa da
Apostila. Na contra-capa é possível ver os diferentes temas abordados durante o curso.
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PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS
Maio
Simulado de Espeleorresgate
Nos dias 4 a 6 de maio de 2018, foi realizado o Simulado de Espeleorresgate pela Comissão de
Espeleoresgate da Sociedade Brasileira de Espeleologia – SBE, sediado no Núcleo Ouro Grosso
no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR, localizado no sul de São Paulo. O evento
contou com o apoio da Fundação Florestal, PETAR, EGB, UPE, Alpimonte, Limite Store e Veert e
patrocinado pela TASK e MONTANA. O evento iniciou as 16h do dia 4 de maio, onde foi
oferecido uma Instrução prática com a maca STRII, sendo que essa oficina gratuita foi exclusiva
para os monitores ambientais do parque, oferecida pela Comissão de Espeleorresgate e a TASK.
O simulado ocorreu na Gruta do Ouro Grosso, com participação de membros de grupos
espeleológicos, médicos, monitores ambientais do parque, profissionais da área de vertical e
resgate em locais confinados. Os primeiros acionamentos iniciaram na madrugada do dia 5,
para a retirada da maca, localizada após quatro abismos no interior da caverna, houve a
permanência subterrânea de aproximadamente 29 espeleosocorristas por até 12 horas (Figura
11).
Willamy Saboia, membro do Espeleo Grupo Brasilia - EGB e espeleosocorrista pela Espeleo
Socorro Francês – SSF, aponta que existe uma “necessidade da estruturação do espeleoresgate
no Brasil, com o estabelecimento de procedimentos unificados e o fortalecimento dos grupos de
espeleologia. Torna-se necessária a maior participação da comunidade espeleológica nessas
oportunidades de capacitação, buscando viabilizar a estruturação do espeleosocorro nacional. ”
Em 2017 durante o 34º Congresso Brasileiro de Espeleologia, Ouro Preto, organizado pela SEE e
realização SBE, ocorreu a mesa redonda sobre Desenvolvimento do Espeleo Resgate no Brasil,
com participação de Tiago Vilaça Bastos (GBPE, GEO-IT), Leandro Maciel (GBPE, Ativo
Ambiental) e Efrain Mercado (FEALC, UIS), onde foi apontado a importância de uma comissão
de espeleoresgate ativa no Brasil. Após as eleições da chapa 2017/2019 da SBE, o espeleólogo
Leandro Maciel se tornou o atual diretor da Comissão de Espeleoresgate.
Participantes: Débora Lara, Tiago Vilaça
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Universidade desce o Morro
A 6ª edição do projeto solidário “Universidade Desce o Morro - UDM” aconteceu no dia 27 de
maio na Praça de Lazer Carlos Antônio Nolasco, no Bairro Cabeças. Mais uma vez, o projeto
cumpriu o seu papel social de agente integrador entre os estudantes e suas entidades com a
comunidade local, tendo como o objetivo principal a reestruturação de espaços públicos para
esportes e lazer que se encontram degradados, bem como oferecer uma jornada de atividades
recreativas junto da comunidade, durante a reinauguração do espaço revitalizado (Figura 11).
O evento é uma iniciativa da Associação das Repúblicas Federais de Ouro Preto (REFOP) e da
Associação das Repúblicas Reunidas de Ouro Preto (ARROP) que mobilizam estudantes em
diversos mutirões para executar todo o trabalho de revitalização do espaço, como pintura da
quadra, conserto de equipamentos, poda da grama e árvores, troca de lâmpadas e muitas
outras intervenções.
A reinauguração reuniu algumas entidades ligadas à UFOP e muitos voluntários que se
revezaram nas várias atividades propostas. Alunos do curso de farmácia, nutrição, educação
física, geologia e outros cursos ofereceram atividades ligadas as suas áreas de conhecimento
como forma de aproximação da comunidade ouropretana ao mundo científico. Além disso,
aconteceu uma feira de adoção de animais reforçando o compromisso da comunidade
acadêmica com a urgente causa na cidade, houve grande comoção dos participantes e muitas
repúblicas adotaram cães abandonados colaborando com a diminuição de animais
abandonados nas ruas.
A participação da Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE) este ano inovou ao oferecer
um verdadeiro circuito de obstáculos em cavernas que foi adaptado ao parquinho de diversões
ali existente. A brincadeira estimulou crianças e adultos para experimentarem a sensação de
estar no interior de uma caverna, onde situações similares são recorrentes como o “quebracorpo”, “salão de blocos abatidos” ou “rastejamento”, além disso, realizou-se uma oficina de
Pinturas Rupestres buscando estimular a criatividade das crianças utilizando tintas a base de
terra para ilustrar a interação entre a espeleologia e a arqueologia, uma mostra de fotos de
pinturas rupestres e fotos antigas da entidade também foi realizada no espaço. Cada vez mais
consciente da missão de divulgar a espeleologia, a SEE procura estar sempre presente em
ações sociais com o objetivo de oferecer cultura e aprendizado à comunidade pois, acredita que
transformações acontecem de várias formas, seja através de um trabalho voluntário, por um
convite, necessidade de ajudar o próximo ou através de um projeto, uma campanha.
Um agradecimento muito especial à todas as Comissões que deram muito de si e de seu tempo
para a realização de um trabalho incansável na organização do evento e, dedicamos à todas as
pessoas que contribuíram e participaram do 6ª Universidade Desce o Morro, o sábio Provérbio
Africano: “Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas,
mudarão a face da Terra.
Participantes: Pedro Henrique, Cláudia Pessoa, Érica Martinez e Otávio Carrier.
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Figura 11: Eventos participados durante o mês de Maio. (A), (B) e (C) Simulado de Espeleorresgate
no PETAR. (D) e (E) Universidade desce o Morro.
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Junho
Alimentação e Nutrição em Trabalhos de Campo
No dia 29 de junho de 2018, foi ministrada pela nutricionista Júlia Menezes, a
palestra:“Alimentação e Nutrição em Trabalhos de Campo”, na sala 34 do Museu da Escola de
Minas – Ouro Preto (Figura 12).
Tendo como enfoque o ciclo da alimentação consciente, teve como objetivo auxiliar os membros
da SEE a melhorar o desempenho em campo. Foram feitas sugestões de lanches e receitas que
abrangem os principais grupos alimentares para manter uma alimentação saudável e nutritiva
durante as atividades em campo.
A palestra foi engrandecedora para os membros da SEE e, aplicando os conhecimentos
adquiridos, notamos maior eficiência e menor desgaste físico nas atividades
espeleológicas posteriores.
A SEE agradece a Júlia Menezes pela oportunidade.
Participantes: Paulo Eduardo, Lara Guerra, Claudia Pessoa, Bruno Diniz, Paulo Simões, Lucas
Silveira, Otavio Carrier, Priscila Gambi, Marina Petrillo, Wendy Tanikawa.

Curso de Drones Aplicado à Geociências
Durante os dias 9 e 10 de junho de 2018, foi ministrado pelo Engenheiro Geólogo Tiago Duque,
o Curso de Drones para Geociências (Figura 12). O ministrante, além de ex-aluno da Escola de
Minas de Ouro Preto, também é espeleólogo antigo membro da SEE e nos informou sobre a
realização do curso. Para os membros da SEE, a participação neste curso é justificada devido
ao grande avanço nesta tecnologia e a enorme aplicação dos VANTs (Veículos Aéreos Não
Tripulados) para os trabalhos de prospeção de cavidades, como a identificação de padrões de
relevo, litologia e hidrografia.
O curso teve duração total de 16 (dezesseis) horas, sendo reservadas 8 (oito) horas em
cada dia, das 8 (oito) às 17 (dezessete) horas.
No primeiro dia, foi apresentados os temas:
a. Introdução sobre o tema, definições de Drone, VANT, UAV e RAP, Tipos de Drones, Termos e
Siglas em geral;
b. Drones e suas aplicações, evidenciando ainda o uso para Agrimensura, Geologia/Geofísica,
Ambiental e Industrial;
c. Legislação e Boas Práticas ao se utilizar um drone, além de orientações gerais para se fazer
um vôo;
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d. Aplicativos para Vôo, evidenciando o DJI GO, Drne Deploy, Plx4D, Litchi, eMmotion e Altizure
(software livre);
e. Planejamento e Execução do Vôo, apresentando tarefas que devem ser executadas no prévôo, principalmente atentar para áreas restritas e proibidas - em que foram apresentados
também alguns apps como o UAV Forecast, AirMap, Hover, Drone Buddy e Windy - e
autorizações para o vôo nos órgãos responsáveis. Também sobre este tema, foram
apresentadas condições necessárias para decolagem, como altura de obstáculos, tráfego
aéreo, condições climáticas, pássaros e animais voadores, entre outros;
f.

Aerofotogrametria, definições, softwares e apps utilizados e,

g. Geração de Modelos #D, Modelo Digital de Terreno (MDT) e Modelo Digital de Superfície
(MDS), e Ortomosaicos.
No segundo dia, foram abordados temas quanto ao Processamento de Imagens (PI): tipos
(supervisionada ou não supervisionada), assinaturas, Logs de vôos e o processamento na
prática. Durante estas atividades, foram apresentadas os preços atuais de mercado dos
principais softwares de PI não supervisionada, como Drone Deploy, Pix4D e Altizure - todos
devem-se trabalhar online. Também foram apresentados os principais softwares de PI
Supervisionado, como: Agisoft Photoscan, Pix4 mapper e Open drone Maps, bem como as
vantagens e desvantagens de cada tipo de PI.
Durante o fim da manhã foi realizado um vôo, utilizando o Drone DJI Mavic Pro num terreno ao
lado do Departamento de Engenharia de Minas (DEMIN) na UFOP para que os participantes do
curso pudessem ter a noção de pilotagem e ver como são feitas fotos tanto verticais como
horizontais (taludes).
A parte da tarde foi reservada para o Processamento de Imagens na prática em que foi
utilizado um banco de dados de fotos fornecidas pelo ministrante. Utilizou-se o software Agisoft
PhotoScan (livre por 30 dias de Trial) para processos e composições para se construir o produto
final: MDT e MDE e relatórios gerais.
Ao final foram abordadas eventuais considerações e apresentados demais cursos também
oferecidos para a prática de vôos utilizando Drones.
Sinceros agradecimentos ao ministrante Tiago Duque, pelo empenho na realização do curso
e demais trabalhos e a oportunidade que nos foi oferecida.
Participantes: Syro Lacerda, João Paulo Alves da Silva, Maria Gabriela Carvalho.

1º Seminário de Mostra de Bioespeleologia do carste do Alto São Francisco
Nos dias 13 a 16 de junho de 2018, aconteceu em Formiga/MG, o 1º Seminário e Mostra de Bio
Espeleologia do Carste do Alto Rio São Francisco – 1º SEBIOCASF. Organizado pelo
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Espeleogrupo Pains (EPA), e realizado pela AG Cluster, o evento ainda teve a co-realização do
Conselho Regional de Biologia (CRBio-04) e do Centro Universitário de Formiga (UNIFOR-MG)
(Figura 12).
Contemplando cerca de 200 pessoas, contando com 4 membros da SEE, o 1º SEBIOCASF teve
como objetivo difundir e discutir o estudo da biologia subterrânea de forma ampla aos
multiprofissionais, docentes e discentes, biólogos, geólogos, arqueólogos, engenheiros
ambientais, espeleólogos, entre outros interessados. Para tal, contou com exposições, palestras,
minicursos e saídas de campo, além de apresentações culturais que animaram o público
durante o seminário.
As palestras foram ministradas por representantes de órgãos públicos (SISEMA, CRBio-04,
MPMG),biólogos e professores (UFLA e UNIFOR), que abordaram temas como: licenciamento
ambiental, a bioespeleologia como profissão, estudo de invertebrados cavernícolas, entre
outros. Numa das apresentações, o professor e pesquisador Dr. Rodrigo Lopes Ferreira (Drops),
expôs uma de suas maiores descobertas, que promete modificar o conceito de sexualidade no
reino animal. Trata-se de uma nova espécie troglóbia, onde a fêmea é quem possui o sistema
reprodutor introdutório “masculino” e o masculino possui o inverso.
Na sexta feira (15), foram realizados os minicursos nas salas do UNIFOR-MG. O grupo da SEE
se dividiu em três turmas, nas quais os temas eram:
1. “Bioespeleologia do Carste” - Professor Dr. Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA);
2.

"Morcegos Cavernícolas Brasileiros: diversidade, ecologia e conservação!" - Biólogo Renato
Gatti Fernandes (Mestrando pela UFLA);

3. “Solos do Cerrado e do Carste do Alto Rio São Francisco / Mineralogia” - Prof. Anísio Cláudio
Rios Fonseca (UNIFOR).
No sábado, último dia do evento, ocorreu a saída de campo, que teve inicio no Museu
Arqueológico do Carste do Alto São Francisco, em Pains-MG e, posteriormente, o grupo seguiu
para as cavernas Brega e Santuário, no mesmo município. A visita foi guiada pelos professores
Rodrigo Lopes Ferreira, Marconi Sousa Silva, Robson de Almeida Zampaulo, e Lucélio Nativo
Assunção, que puderam mostrar na prática, vários assuntos tratados nas palestras e minicursos.
Aproveitando a passagem pela região, o grupo da SEE fez um breve passeio pelos Cânions do
Rio São Francisco, próximos à cidade de São Roque-MG. Na ocasião, puderam contemplar as
belezas da fauna e flora nos arredores do rio, além de observar a geomorfologia bastante
peculiar da região.
A SEE agradece ao Espeleogrupo Pains pela oportunidade, e a “tia” Nair que recebeu a equipe
de braços abertos, tornando possível a presença da entidade no 1º SEBIOCASF.
Participantes: Bruno Diniz, José Mota, Mikhaela Alderete e Syro Lacerda.
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Figura 12: Atividades realizadas durante o mês de Junho. (A) e (B) 1 SEBIOCASF, em Pains - MG. (C)
Curso de drones à Geociências, em Ouro Preto - MG. (D) Palestra de Alimentação e Nutrição, SEE.
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Agosto
Simpósio de Espeleologia e Licenciamento Ambiental
Entre os dias 24 a 26 de agosto a SEE promoveu, no auditório do Departamento de Geologia UFOP, o Simpósio de Espeleologia e Legislação Ambiental. As atividades do dia 24 e 25 foram
compostas por rodadas de discussões sobre os pontos importantes do licenciamento ambiental
espeleológico. O dia 26 contou com atividades práticas, sendo um minicurso sobre o meio físico
no licenciamento ambiental espeleológico e uma saída de campo com destino a Gruta do Bau,
em Pedro Leopoldo-MG (Figura 13).
Durante o evento evidenciou-se como o cadastro do patrimônio espeleológico é importante para
a sua conservação, além da necessidade de todas as informações acerca das cavidades sejam
unificadas em um banco de dados. Também se apontou para a falta de padronização e
normatização dos procedimentos e métodos de registros.
O evento teve 133 inscritos e contou com a presença de estudantes, profissionais e
representantes da UFOP, da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), do CECAV e de
empresas privadas. Isso proporcionou um diversificado debate acerca de ações lesivas de
várias atividades em áreas cársticas e suas possíveis remediações.

Semana do Calouro da Escola de Minas
No dia 30 de agosto, foi realizado no Departamento de Geologia (DEGEO) da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP), a semana do calouro com o objetivo de apresentar as entidades
relacionadas ao curso. A Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE), como entidade mais
antiga do curso, apresentou aos calouros uma de suas sedes, sua história e área de atuação,
com o intuito de recepcionar e motivar os novos universitários no cenário acadêmico e
espeleológico, contribuindo para sua inserção em atividades extra-curriculares.
Participantes: Paulo Eduardo, Otávio Carrier, Érica Martinez

49º Congresso Brasileiro de Geologia
O 49º Congresso Brasileiro de Geologia foi realizado no Rio de Janeiro – RJ entre os dias 20 a 24
de agosto de 2018, no espaço de eventos Sulamérica. O CBG contou com uma grande estrutura
envolvendo stands de empresas, universidades, órgãos públicos e lojas voltadas ao público.
Além de apresentação de trabalhos, ocorreram palestras e mesas redondas onde tópicos
importantes foram discutidos como a comercialização de depósitos de bens energéticos e
minerais; a criação da Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências; geólogo do futuro.
A SEE foi representada por seus membros e trabalhos apresentados com os seguintes temas:
Geoespeleologia da Gruta Martiminiano II – Parque Estadual do Ibitipoca; A importância das
geociências nas escolas públicas de Ouro Preto; Levantamento Espeleológico Preliminar do
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Parque Natural Municipal das Andorinhas: Ouro Preto – MG. Os anais do 49º CBG podem ser
acessado pelo link: https://www.49cbg.com.br/anais.php .
Participantes: Bruno Aguiar, Mikhaela Alderete

A

B

C

D

Figura 13: Simpósio de Espeleologia e Licenciamento Ambiental. (A) e (D) Gruta do Baú - Sete
Lagoas (MG). (B) Palestras no ICEB- UFOP. (D) Mina Gogo - Mariana (MG).
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Setembro
Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental
Durante os dias 27, 28 e 29 de setembro de 2018 a SEE, representada por um de seus
associados, teve a oportunidade de participar do curso oferecido pelo Instituto Minere e
ministrado por profissionais e especialista da área como a Drª. Mariana Timo, Dr. Luiz Panisset e
a Drª. Isabela Varela (Figura 14).
O curso foi oferecido para profissionais que atuam na área de licenciamento ambiental que,
devido à demanda de levantamentos espeleológicos nestes processos, necessitam de uma
revisão do tema, já que a legislação vem se modificando e evoluindo nos últimos anos.
O curso contou com dois dias de aulas teóricas interativas, onde foram discutidos o surgimento
e a evolução dos conceitos voltados ao carste clássico e seus aspectos físicos e químicos,
fundamentos legais e evolução da legislação e, por fim, espeleologia aplicada ao licenciamento
ambiental. A parte prática foi realizada no último dia de atividade na APA cárstica de Lagoa
Santa – MG, mais precisamente na gruta da Lapinha e na gruta do Baú. As grutas da Lapinha e
do Baú são mundialmente conhecidas devido aos estudos realizados pelo dinamarquês Petter
Lund além da descoberta de fósseis importantes posteriormente.
A SEE agradece a oportunidade aos organizadores e enfatiza a importância deste tipo de
abordagem dada à espeleologia, já que o papel desta ciência no mercado de trabalho tem sido
cada vez mais evidenciado, principalmente no licenciamento ambiental. Vale ressaltar que ainda
não existe uma categoria de trabalho definida para o profissional ESPELEÓLOGO, ficando a
cargo de cada empresa, órgão e sociedades reconhecer seu profissional e suas atribuições.
Participantes: Bruno Aguiar

XI Mostra de Profissões
No dia 1 de setembro de 2018, foi realizada a XI Mostra de Profissões da Universidade Federal
de Ouro Preto, no campus Morro do Cruzeiro. O evento viabilizou a interação entre alunos do
ensino médio e os cursos oferecidos pela UFOP, mediante apresentações, palestras e
exposições (Figura 14).
Na sala destinada ao curso de Engenharia Geológica, a Sociedade Excursionista e
Espeleológica expôs brevemente sua história e atuação, com o intuito de apresentar o estudo e
conservação em ambientes cavernícolas.
A exposição contou com itens do acervo espeleológico da SEE, como equipamentos de
segurança, maquete representativa da morfologia das cavernas, espeleotemas, amostras de
maciços rochosos decorrentes em ambientes cársticos, fósseis, além dos mapas desenvolvidos
pelos integrantes da entidade, os quais são feitos mediante o mapeamento topográfico
subterrâneo e digitalização dos mesmos em fase de escritório.
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Durante a mostra, foi possível observar a importância da disseminação do estudo
espeleológico dentro da geociência, ressaltando a possibilidade da participação de alunos de
outros cursos.
A SEE agradece aos envolvidos por tornar possível a realização de mais uma edição da
Mostra de Profissões da UFOP.
Participantes: Aline Silva, Rayane Cota

A

D

B

E

C

Figura 14: Eventos participados durante o mês de Setembro. (A) e (E) Curso de Espeleologia e
Licenciamento Ambiental - Gruta da Lapinha em Sete Lagoas (MG). (B), (C) e (D) Mostra de
Profissões da UFOP.
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Outubro
Workshop de Quiropterofauna Cavernícola
Nos dias 30 e 31 de outubro a SEE realizou o Workshop de Quiropterofauna Cavernícola no
Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP (Figura 15-16). O evento, organizado
pela empresa Anglo American, foi realizado em cumprimento a condicionante do licenciamento
espeleológico da LP + LI do Projeto de Extensão da Mina do Sapo – Etapa 3.
Com 04 blocos de discussão, o workshop abordou os seguintes temas: Programa de
Monitoramento e Resgate de Quirópteros; Parâmetros estabelecidos na legislação ambiental
espeleológica; Grandes assembleias, interações ecológicas e outros parâmetros importantes
para a conservação de morcegos cavernícolas brasileiros; Área de Influência x Avaliação do
Impacto com foco em quirópteros.
As palestras foram ministradas por referências nacionais nas diversas perspectivas da
espeleologia: acadêmica (UFOP, UFMG, UFLA, UFPE, UFJP), órgão ambiental federal (Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV/ICMBIO), órgão ambiental estadual
(Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA), consultorias e
empreendedores.

Figura 15: Cerimonia de abertura do Workshop de Quiropterofauna Cavernícola. Da esquerda para
direita: Lívia Cordeiro (SBE), Syro Lacerda (SEE) e Lorena Pires (Anglo American).
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Essa diversidade de representantes, de diversas áreas afins com a espeleologia, promoveu
mesas redondas muito enriquecedoras e produtivas, ao ponto de estabelecer diretrizes para
análise da Instrução Normativa 02/2017 do Ministério do Meio Ambiente que rege a análise de
relevância das cavidades no processo de licenciamento espeleológico.

A

B

C

Figura 16: Workshop de Quiropterofauna Cavernícola realizado em outubro de 2018. (A) Palestrante
Enrico Bernard (UFPE). (B) Palestrante Luís B. Piló (UFPE). (C) Participantes do evento na escadaria
do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas.
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Novembro
2o Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas
Gerais
Entre os dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2018, a SEE esteve presente na cidade de
Januária para o II Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas
Gerais (Figura 17). O Fórum é uma ferramenta social para a troca de conhecimentos e
proposições de ações que contribuirão com a formulação de modelos de governança
comprometidos com agendas em prol de Cidades mais sustentáveis.
O II Fórum tem o objetivo de manifestar-se a respeito da sustentabilidade do projeto de
reconhecimento dos Sítios arqueológicos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, bem como
estabelecer as questões metodológicas para o levantamento diagnóstico da situação do
desenvolvimento sustentável das Cidades Históricas.
A SEE ofereceu um mini curso sobre os princípios básicos da espeleologia para todos os
participantes que contou com uma visita à gruta do Janelão.
Foram abordados temas como a morfologia, hidrologia e biologia das cavernas, além da
necessidade de capacitação técnica da população para um desenvolvimento com base
sustentável, tão necessário para a conservação e preservação do parque que possui ambientes
muito frágeis.
Estiveram presentes ao evento representantes da prefeitura, empresários, estudantes, e
representantes da sociedade civil organizada, com o compromisso de criar uma carta manifesto
que será incluída no dossiê endereçado à UNESCO visando o reconhecimento dos Sítios
arqueológicos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.
PARTICIPANTES: Cláudia Pessoa, Syro Lacerda, Guilherme Ribas, José Neto, Gabriel Lourenço,
Paulo Simões, Lara Guerra

Curso de Primeiros Socorros
No dia 18 de novembro de 2018 foi realizado um curso de primeiros socorros para os membros
da Sociedade Excursionista e Espeleológica – SEE, ministrado pelos integrantes da 3ª
Companhia De Bombeiros Militar - Ouro Preto - 1º Bbm. Com objetivo de transmitir ao grupo
noções básicas de atendimento em casos de acidentes , o Soldado Otávio Antônio Pontes Silva
e o Cabo Fernando Otávio de Andrade conduziram o grupo de espeleólogos através de duas
etapas, sendo uma teórica e outra prática (Figura 17).
Através de uma palestra, o Sd. Otávio orientou os alunos sobre as medidas iniciais que devem
ser tomadas em casos de lesões, traumas, perda de oxigênio e outras situações de
perigo que podem ocorrer no ambiente cavernícola. Logo em seguida, os dois integrantes da
companhia apresentaram os principais equipamentos usados pelos bombeiros em cada tipo de
situação durante um resgate. Além disso, o grupo realizou uma breve simulação, onde a
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integrante da SEE Lara Chaves Carvalho Guerra fez o papel de “vítima”. Ela recebeu dos
participantes um atendimento prévio e teve de ser transportada com o auxílio de técnicas
verticais. A SEE agradece ao Corpo de Bombeiros de Ouro Preto pela colaboração e empenho
em transmitir seus conhecimentos, tendo em vista que a entidade pratica com frequência
atividades que envolvem riscos.
PARTICIPANTES: Rafael Oliveira, Syro Lacerda, Lara Guerra, Bruno Diniz, Cláudia Pessoa,
Guilherme Ribas, José Neto e Felipe
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Figura 17: Atividade realizadas no mês de Dezembro. (A), (B) e (C) II Fórum de Sustentabilidade das
Cidades Históricas de Minas Gerais - Januária (MG). (D) Curso de Primeiros Socorros
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RELAÇÃO
REALIZADAS

DAS

ATIVIDADES

DE

CAMPO

As atividades de campo são realizadas para coletar informações para o desenvolvimentos dos
atuais projetos desenvolvidos pela SEE, mas também no intuito de capacitar os membros da
entidade em atividades de espeleovertical ou mapeamento espeleológico. Nestas atividades
ainda se somam as “saídas de campo” durante eventos e cursos diversos em que membros da
SEE participaram.
As atividades de campo no Parque Estadual do Ibitipoca ocorre ao menos duas vezes por ano,
restringindo aos períodos de férias letivas, em que pode-se realizar expedições mais longas.
Também são de freqüência semestral as edições do Curso de Introdução à espeleologia
oferecido para os alunos da UFOP, em que as atividades de campo fazem parte do programa do
curso e são realizados em regiões cársticas próximas a Ouro Preto, como em Pains ou
Cordisburgo (MG).
Os trabalhos de nivelamento de mapeamento devem ser mais rotineiros nos próximos anos em
decorrência da proximidade da caverna utilizada como sala de aula, no Parque Municipal
Cachoeira das Andorinhas.

Tabela 1: Relação das atividades de campo realizadas durante o ano de 2018.
Mês

Campo

Janeiro

X EXPEDIÇÃO Parque Estadual
IBITIPOCA

Local

Data
4 a 14

Objetivo

Participantes

Cadastramento,

Bruno Fernandes Aguiar,

do Ibitipoca -

Mapeamento Espeleológico

Bruno Diniz Costa, Claudia

Lima Duarte, MG

e Geoespeleologia das

Cassia Pessoa, Fabricio

Cavernas do Parque

Fernandes, Gabriel Lourenço,

Estadual do Ibitipoca (PEI),

José Mota Neto, Lara Guerra,

localizado na região da

Marcelo Taylor, Marcos Paulo,

Serra da Mantiqueira, entre

Paulo Cezar, Nuria Taylor, Paulo

os limites municipais de

Eduardo Santos Lima, Silmar

Lima Duarte, Santa Rita de

Onofre de Oliveira, Syro

Ibitipoca e Bias Fortes,

Lacerda, Vitor Hugo Bernarnes.

sudeste do Estado de
Minas Gerais.
Abril

Nivelamento de Parque Natural
mapeamento

Ensinar e aprimorar as

Guilherme Ribas, Marcos

Municipal das

8

técnicas utilizadas em

Paulo, Lara Guerra, Paulo

Andorinhas -

campo para os membros

Eduardo, Mikhaela Alderete,

Ouro Preto, MG

mais inexperientes da SEE

José Neto, Gabriel Amora,
G a b r i e l L o u re n ç o , W i l k e r
Soares, Bruno Diniz e Syro
Lacerda
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Mês

Campo

Local

Maio

S i m u l a d o d e Parque Estadual
Espeleoresgate

Data

Objetivo

Participantes

4a6

Aprimoramento das

Débora Lara Pereira e Tiago

Turistici do Alto

técnicas de segurança e

Vilaça Bastos

Ribeira

resgateem cavidades e

-

Iporanga, SP

saber

como

agir

corretamente em casos de
acidente
Curso

d e Pains, MG

11, 12 e 13

Este campo foi realizado

José Mota Neto, Gabriel Amora

Introdução à

como parte prática do

Basílio, Wendy Tanykawa,

Espeleologia

Curso de Introdução à

Guilherme Passos Ribas, Pedro

18.1

Espeleologia, cuja parte

Henrique Assunção,

teórica teve início no dia 7

Soares Silva, Syro Ghustavo

de maio e término no dia

Lacerda, Bruno Diniz, Gabriel

10, onde foram ministrados

Lourenço, Makaela Alderete,

os seguintes temas:

Brudo Fernandez Aguiar

Wilker

Introdução à Espeleologia,
Geomorfologia Cárstica,
E s p e l e o t e m a s ,
Bioespeleologia,
E s p e l e o f o t o g r a fi a ,
Espeleoturismo,
M e t e o ro l o g i a H i p ó g e a ,
Exploração e Segurança,
Paleontologia

e

Arqueologia, Mapeamento
Espeleológico e Legislação
Ambiental e Espeleológica.
A parte prática foi realizada
durante o final de semana,
nos dias 11, 12 e 13 de
maio, nas grutas Zé Brega,
Santuário, Ninfeta e Toca
do

Índio

–

que

posteriormente foi batizada
como Gruta Labiríntica pelo
Espeleogrupo Pains (EPA).
O principal objetivo do
curso é apresentar aos
estudantes

da

Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP) as
maravilhas do mundo
subterrâneo e angariar
novos membros para
entidade
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Mês

Campo

Local

Junho

1º SEMINÁRIO E Pains, MG

Data

Objetivo

Participantes

16

Este Campo foi realizado

Bruno Diniz, José Mota,

MOSTRA DE

como parte prática do

Mikhaela Alderete e Syro

BIOESPELEOLO

Seminário, que teve inicio

Lacerda

GIA

DO

no Museu Arqueológico do

CARSTE DO

Carste do Alto São

A LT O

Francisco, em Pains-MG e,

SÃO

FRANCISCO

posteriormente, o grupo
seguiu para as cavernas
Brega e Santuário, no
mesmo município.

Agosto

X I E x p e d i ç ã o Parque Estadual
Ibitipoca

06 a 12

Cadastramento,

Bruno Diniz, Paulo Eduardo,

do Ibitipoca -

Mapeamento Espeleológico

Lara Guerra, Syro Lacerda,

Lima Duarte, MG

e Geoespeleologia das

José Mota, Wendy Tanikawa,

Cavernas do Parque

Bruno Fer nandes, Gabriel

Estadual do Ibitipoca (PEI),

Lourenço, Mikhaela Saliveros,

localizado na região da

Guilherme Ribas, Gabriel

Serra da Mantiqueira, entre

Amora, Marcos Paulo Araújo e

os limites municipais de

Marcelo Taylor.

Lima Duarte, Santa Rita de
Ibitipoca e Bias Fortes,
sudeste do Estado de
Minas Gerais.
Minicurso - S

Campo feito como parte

Syro Lacerda, José Mota Neto,

S i m p ó s i o d e Arqueológico da

e

r

r

a

26

prática do minicurso

Guilherme Passos Ribas

Espeleologia e Serra do Gogô -

intitulado “Caracterização

L i c e n ç a m e n t o Mariana, MG

do meio físico no

Ambiental
Licenciamento Ambiental
Espeleológico”, durante o
Simpósio de Espeleologia e
Licenciamente Ambiental,
apresentando aos
participantes os diversos
componentes de um estudo
de caracterização do meio
físico, no âmbito do
Licenciamento Ambiental
Espeleológico.
Visita Técnica - M o n u m e n t o

26

Campo efetuado durante o

Lara Guerra, Gabriel Lourenço,

S i m p ó s i o d e Estadual Várzea

Simpósio de Espeleologia e

Gabriel Amora, Pedro Henrique

Espeleologia e da Pedra - Lagoa

Licenciamento Ambiental,

Assunção, Bruno Diniz

L i c e n ç a m e n t o Santa, MG

com o objetivo de observar

Ambiental

impactos provenientes das
diversas atividades
a n t r o p o g ê n i c a s
desenvolvidas na região.
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Mês

Campo

Local

Data

Objetivo

Participantes

Setembro

BICITUR

Parque Natural

1

Realizado como parte do

Bruno Diniz, Cláudia Pessoa,

Municipal das

projeto de extensão

José Mota Neto, Paulo Eduardo

Andorinhas -

BICITUR, promovendo uma

Lima, Débora Moura, Willian

Ouro Preto, MG

expedição às grutas do

Santos, Flávia Silva, Pedro

Parque Natural Municipal

Silvestre, Gustavo Oliveira

das Andorinhas em Ouro
Preto com crianças da
Escola Municipal Simão
Lacerda. Um total de 12
crianças de idades entre 4
a 12 anos, algumas
acompanhadas de seus
pais, participaram da
atividade e, foi possível
conhecer uma série de
aspectos relacionados a
história, arqueologia,
técnicas de exploração de
cavidades e turismo, além
de verificar as questões
ambientais relacionadas ao
tema.
Nivelamento de Parque Natural
mapeamento

16

Ensinar e aprimorar as

Paulo Eduardo Santos, José

Municipal das

técnicas utilizadas em

Neto, Wilker Soares, Cláudia

Andorinhas -

campo para os membros

Pessoa, Victor Fagundes, Alice

Ouro Preto, MG

mais inexperientes da SEE

Mendes, Pedro Ferreira,
Henrique Garcia Santos, Yanê
Castor e Rafael Silva

Participação da Gruta do Baú -

29

Este Campo foi realizado

SEE no curso de Lagoa Santa, MG

como parte prática do

Espeleologia e

curso de Espeleologia e

Licenciamento

Licenciamento Ambiental,

Ambiental

oferecido pelo Instituto

Bruno Fernandes de Aguiar

Minere e ministrado por
profissionais e especialista
da área. O curso contou
com dois dias de aulas
teóricas interativas, onde
foram discutidos o
surgimento e a evolução
dos conceitos voltados ao
carste clássico e seus
aspectos físicos e
químicos, fundamentos
legais e evolução da
l e g i s l a ç ã o e , p o r fi m ,
espeleologia aplicada ao
licenciamento ambiental
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Mês

Campo

Local

Novembro

Curso

d e Pains, MG

Data

Objetivo

Participantes

23 a 25

Este campo foi realizado

Claudia Pessoa, Lara Guerra,

Introdução à

como parte prática do

José Mota Neto, Wilker Soares

Espeleologia

Curso de Introdução à

Silva, Syro Ghustavo Lacerda,

18.2

Espeleologia, cuja parte

Paulo Rodrigo Simões, Yanê

teórica teve início no dia 7

Castor de Altamirano, Gabriel

de maio e término no dia

Lourenço, Mikaela Alderete,

10, onde foram ministrados

Gabriel Amora Basilio, Bruno

os seguintes temas:

Diniz

Introdução à Espeleologia,
Geomorfologia Cárstica,
E s p e l e o t e m a s ,
Bioespeleologia,
E s p e l e o f o t o g r a fi a ,
Espeleoturismo,
M e t e o ro l o g i a H i p ó g e a ,
Exploração e Segurança,
Paleontologia

e

Arqueologia, Mapeamento
Espeleológico e Legislação
Ambiental e Espeleológica.
A parte prática foi realizada
durante o final de semana,
nos dias 11, 12 e 13 de
maio, nas grutas Zé Brega,
Santuário, Ninfeta e Toca
do

Índio

–

que

posteriormente foi batizada
como Gruta Labiríntica pelo
Espeleogrupo Pains (EPA).
O principal objetivo do
curso é apresentar aos
estudantes

da

Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP) as
maravilhas do mundo
subterrâneo e angariar
novos membros para
entidade
2º

F ó r u m Parque Nacional

Ocorrida como parte do

Paulo Simões, Guilherme Ribas,

Permanente de C a v e r n a s d o

Fórum, onde A SEE

Ícaro Assis, Lara Guerra, Syro

Sustentabilidade P e r u a ç u

ofereceu um mini curso

Lacerda, José Neto, Gabriel

d a s C i d a d e s Itacarambi, MG

sobre os princípios básicos

Lourenço

Históricas de

da espeleologia para todos

Minas Gerais

os participantes que contou

-

30

com uma visita à gruta do
Janelão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o ano de 2018, foram desenvolvidos nove projetos pelos membros da SEE. Sendo três
deles diretamente relacionados com as Unidades de Conservação - Parque Nacional das
Sempre-vivas (MG) e Parque Estadual do Ibitipoca (MG). Estes projetos estão relacionados com
a caracterização espeleológica, assim como o mapeamento e a avaliação turística das
cavidades naturais. Três também são os projetos de capacitação de membros e de conservação
da sede da SEE, são eles: Treinamento de Espeleovertical, Mapoteca e Vetorização do Acervo
Cartográfico da SEE. Nestes projetos, os novos membros da entidade são introduzidos às
técnicas para exploração das cavernas, assim como às técnicas e procedimentos utilizados
para confecção de mapas. O Projeto Mapoteca mantem atualizado o banco de dados de todos
os mapas da SEE, buscando manter sua conservação. Dois dos projetos realizados são
diretamente ligados a Universidade Federal de Ouro Preto, como o Curso de Introdução à
Espeleologia (CIE) e a Site da SEE. O CIE, de duração semanal, é oferecido aos alunos da UFOP
e é realizado nas dependências do Departamento de Geologia (DEGEO), enquanto Site é
fornecido gratuitamente o acesso diretamente ligado ao servidor da Universidade e manutenção
pelos membros da SEE, sendo quaisquer problemas resolvidos com o Núcleo de Tecnologia e
Informática da UFOP (NTI). O Projeto SEE Solidária é o que faz parte dos projetos de extensão
ligados à comunidade de Ouro Preto e incentiva crianças de todas as idades à ciência.

P R OJ E TO S R E A L I Z A D O S
3
1

3

2

Projetos vinculados à Unidades de Conservação
Projetos vinculados diretamente com a UFOP
Projetos de capacitação de membros e conservação da sede
Projetos de Extensão à comunidade ouro-pretana
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

47

As publicações científicas são importantes para divulgação dos trabalhos executados, das
descobertas e da aplicação da espeleologia nos mais diversos temas. Para isso, durante o ano
de 2018, foram apresentados e publicados 12 trabalhos científicos que puderam ser
subdivididos em

cinco classes. Seis destes trabalhos foram apresentados em congressos

nacionais como no XX Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas e no 49º Congresso
Brasileiro de Geologia e envolvem estudos relacionados à geologia, ao levantamento
espeleológico e à educação. Foram publicados 3 trabalhos em revistas, sendo 2 em nível
internacional (Journal of South American Earth Sciences e Brazilian Journal of Geology) e 1 em
nível nacional (Geonomos).Foram apresentados os trabalhos de conclusão de curso dos alunos
de Engenharia Geológica Débora Pereira Lara e Marco Antonio Bragante Filho, que
desenvolveram seus trabalhos no âmbito da geoespeleologia e do sensoriamento remoto
aplicado em áreas cársticas para vulnerabilidade de contaminação. Neste ano ainda foi
apresentado e defendida a Tese de Doutoramento de Thiago Nogueira Lucon que desenvolveu
trabalhos de hidrogeoquímica na bacia hidrográfica de São Miguel - Carste do Alto São
Francisco (MG).

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

8%
17%
50%

25%

Teses de Doutoramento na UFOP
Trabalhos de Conclusão de Curso na UFOP
Trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais
Trabalhos apresentados em congressos nacionais
Outras Publicações
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Durante o ano de 2018, foram realizados 4 eventos organizados pela SEE ou em conjunto com a
Sociedade. O Curso de Alimentação e Nutrição em Trabalhos de Campo foi ministrado pela
nutróloga Júlia Menezes, na sede da Escola de Minas da SEE, enquanto o Curso de Drones foi
ministrado no DEGEO pelo geólogo e ex-membro da SEE, Tiago Duque. Nestes eventos os
membros da SEE puderam conhecer melhor técnicas e aperfeiçoamentos de suas atividades
rotineiras. O Simpósio de espeleologia e Licenciamento Ambiental, realizado em agosto, contou
com mais de 120 participantes, dos mais variados segmentos sociais e ambientais, contou
também com o apoio do CECAV e da SBE, além de empresas parceiras patrocinadoras do
evento. O Workshop de Quiropterofauna Cavernícola foi realizado em parceria com a Anglo
American e foi um ambiente pertinente para se discutir temas relacionados aos morcegos e sua
relação com as cavernas brasileiras. Este evento contou com a participação de diversos
especialistas, grupos de espeleologia e membros de universidades de todos o Brasil. Já os
eventos participados pelos membros da SEE, tratam-se de congressos, seminários, fóruns e
cursos que envolvem o tema espeleologia de forma direta ou indireta. O 2o Fórum de
Sustentabilidade de das Cidades Históricas da Minas Gerais aconteceu na cidade de Januária,
norte de Minas, onde os membros realizaram mini-curso e participaram de mesas-redondas que
envolviam o tema do conhecimento científico das Cavernas do Peruaçu. Durante este evento
fizeram. Visita na Gruta do Janelão e Lapa do Rezar no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.

E V E N T O S R E A L I Z A D O S E PA R T I C I PA D O S
Eventos Realizados pela SEE

Eventos Participados pelos Membros da SEE

Alimentação e Nutrição em Trabalhos de Campo

Simulado de Espeleorresgate

Curso de Drones Aplicado à Geociências

Universidade Desce o Morro

Simpósio de Espeleologia e Licenciamento
Ambiental

1º Seminário de Mostra de Bioespeleologia do
carste do Alto São Francisco

Workshop de Quiropterofauna Cavernícola

Semana do Calouro da Escola de Minas
49º Congresso Brasileiro de Geologia
Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental
XI Mostra de Profissões
2o Fórum Permanente de Sustentabilidade das
Cidades Históricas de Minas Gerais
Curso de Primeiros Socorros
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As atividades de campo foram realizadas durante a execução de projetos, eventos ou de
caracter exploratório e excursionista. Durante o ano de 2018, foram realizadas 12 atividades de
campo. As duas edições do Curso de Introdução à Espeleologia, realizados em Pains (MG),
aconteceram nos meses de maio e novembro. A X e XI Expedição ao Parque Estadual do
Ibitipoca aconteceram nos meses de janeiro e agosto. Enquanto as visitas do Simpósio de
Espeleologia e Licenciamento Ambiental aconteceram também em agosto. No mês de setembro
foram feitas duas atividades de campo no Parque Municipal Cachoeira das Andorinhas, E em
novembro foi realizada a visita às cavernas do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.

AT I V I D A D E S D E C A M P O
3

2

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

0

Janeiro

1

Quantidade de Atividades de Campo
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De uma caverna, nada se tira
A não ser fotografias
Nada se deixa, a não ser pagadas
E nada se leva,
a não ser excelentes lembranças

Sociedade Excursionista & Espeleológica dos
Alunos da Escola de Minas
Desde 1937
Mantendo a chama ascesa!

