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Apresentação 

O Encontro Nordestino de Espeleolo-

gia – ENE, tem se consolidado como principal 

evento da espeleologia brasileira na região Nor-

deste do Brasil. Esse espaço de encontro tem 

agregado pesquisadores das mais diversas áreas 

da ciência espeleológica, fortalecendo os vínculos 

entre grupos espeleológicos, instituições de defe-

sa do meio ambiente, universidades, órgãos am-

bientais, amantes da espeleologia, empreendedo-

res e comunidades do entorno do carste nordesti-

no. 

Sendo pensado como evento cíclico, 

a cada dois anos elegemos uma nova sede do 

ENE, buscando privilegiar uma maior integração 

entre a comunidade espeleológica nordestina e 

sua rica diversidade cárstica.  A possibilidade de 

construir diálogos com os diversos atores políti-

cos, sociais e econômicos que atuam, direta ou 

indiretamente no campo da Espeleologia, privile-

giando a escuta das comunidades de entorno das 

áreas cársticas, estimulando a elaboração de polí-

ticas públicas de Educação Ambiental e preserva-

ção desses geosítios, ouvindo empreendimentos 

privados voltados para a utilização sustentável 

desses espaços, apresenta-se como desafio e me-

ta do encontro. 



O VI Encontro Nordestino de Espeleologia ocorrerá na cidade de 

Santa Luzia – Bahia e terá como tema central CAVERNAS NORDESTINAS: IM-

PORTÂNCIA, AMEAÇAS, DESAFIOS.  

Esse tema foi gestado a partir de diálogos construídos dentro do 

Grupo Sul Baiano de Espeleologia – GSBE e com a Espeloeonordeste, tendo 

como ponto de partida as recentes ameaças ao Patrimônio Espeleológico 

Nacional em vista a fragilização das normas de proteção às cavernas defini-

das no Decreto Presidencial 10.935/2022, que impõe novos desafios à comu-

nidade espeleológica nacional no que tange à preservação e uso sustentável 

do carste brasileiro.  

Nesse aspecto, a Região Nordeste, por abrigar grande parte des-

se carste, possui gigantesco potencial de pesquisas, seja no meio biótico ou 

abiótico. Registros intocados do passado do planeta e da humanidade estão 

presentes em seu carste. Pra além disso, a região abriga um rico patrimônio 

cultural e religioso que marca a relação do povo nordestino com suas grutas, 

ajudando a demarcar identidades regionais e explicar o processo de ocupa-

ção humana e exploração econômica do interior do Nordeste.   

O encontro se propõe a discutir essa temática através de confe-

rências, mesas redondas e minicursos, envolvendo a comunidade regional, 

estudantes de graduação das IES do Sul da Bahia, operadores de Espeleotu-

rismo e espeleólogos de todo o país. 

 



Patrimônio espeleológico de Santa Luzia  

O município de Santa Luzia está localizado na borda nordeste da Bacia 

Metassedimentar do Rio Pardo. Segundo Fraga (2022),  um aspecto de destaque nessa 

região cárstica é a variedade de litologias onde se desenvolveram essas cavidades, de 

modo que foram encontradas cavernas instaladas em brechas, conglomerados, calcá-

rios laminados e calcários maciços. Algumas das cavidades visitadas estão situadas no 

interior do Território Indígena Caramuru Catarina Paraguaçu, localizado no município 

de Pau Brasil. Todas as demais estão distribuídas pelos municípios de Potiraguá, Masco-

te e Santa Luzia. Em sua maioria, as unidades carbonáticas ocorrem nas partes mais al-

tas do relevo, de maneira que o carste se apresenta como uma superfície ondulada, com 

topos convexos, nas porções a Norte e a Sul, e com cristas aguçadas na porção Nordes-

te, nas imediações do município de Santa Luzia. Os terrenos cársticos da Região de San-

ta Luzia estão instalados sobre os conglomerados polimíticos e dolomíticos da forma-

ção Salobro. 

APA DO LAPÃO  

A APA do Lapão é uma Área de Proteção Ambiental de Uso Sustentável localizada no mu-

nicípio de Santa Luzia-Bahia, inserida na zona turística Costa do Cacau, no território de 

identidade Litoral Sul. Com grandes atrativos naturais, como cavernas, cachoeiras, pare-

dões para rappel, trilhas temáticas, sítios históricos e arqueológicos que datam do início 

do séc. XIX, e um imaginário mítico em torno da Gruta do Lapão, a região apresenta-se 

como excelente cenário para implantação de um núcleo ecoturístico diferencial na zona 

turística Costa do Cacau.  Nesse sentido, a presença da Gruta do Lapão e outras caver-

nas menores, agrega um valor diferencial, conquanto ser um produto único na região e 

que possui um apelo distinto enquanto objeto turístico.  

 



No mapa das áreas prioritárias para conservação do Patrimônio Espeleológico 

(CECAV, 2018), a Gruta do Lapão figura como categoria 1 de preservação, ensejan-

do ações prioritárias voltadas para: i) criação ou ampliação de unidades de con-

servação; ii) fiscalização e monitoramento; iii) educação ambiental e patrimonial. 

A zona de amortecimento da Unidade de Coservação possui também grande im-

portância para a História e memória regional, com a presença de sítios arqueoló-

gicos e patrimoniais que remontam ao processo de ocupação do interior da Ba-

hia, em especial no ciclo da exploração diamantífera do século XIX, com destaque 

para os sítios arqueológicos e históricos do Salobro e da Capela Cruz de Pia. Se-

gundo Teixeira (2003), desde a primeira metade do séc. XIX muitos imigrantes e 

estrangeiros assentaram-se na região para a exploração diamantífera, sendo esse 

processo histórico responsável pela formação de parte da memória regional, bem 

assim na produção de mitos e lendas relacionados à Gruta do Lapão, que hoje 

agregam valor histórico e turístico ao patrimônio espeleológico regional. 

O Parque Ecoturístico do Lapão reúne paredões para escaladas, 

piscinas naturais, grutas e cavernas para prospecções, cânion e mirantes naturais 

proporcionando uma excelente visão do cenários de morros da APA do Lapão que 

tem em sua extensão a predominância da cabruca (técnica de cultivo do cacau 

que preserva importantes remanescentes da Mata Atlântica), trilhas para trek-

king, para pratica de rapel, ( obs: está em construção na RPPN Gruta do Lapão um 

receptivo que atenderá serviço de restaurante, camping e disposição de equipa-

mentos e  guia para realizar prospecção na Gruta do Lapão. 

A ECO FAZENDA Gruta do Lapão tem importante papel na preser-

vação dos nascentes que formam o Córrego Salgado, Paredão que da formação à 

Gruta do Lapão, a flora entorno da gruta, a da sua fauna abundante, tem um pa-

pel de apoiar o associativismo junto à comunidade local, buscando alternativas 

para o desenvolvimento de forma sustentável. Também a RPPN vem desenvol-

vendo um projeto turístico com objetivo de integrar trilhas na formação de um 

circuito conectando os principais atrativos deste trecho da APA do Lapão, forman-

do assim o Parque Ecoturístico do Lapão. 



A Fazenda Mirante do Lapão tem em sua área trilhas que dão aces-

so por terra à passagem para a Galeria de Claraboia e mirantes naturais fechando 

o circuito de cavernas do Parque; 

Hoje, a experiência espeleoturística na Unidade de Conservação se traduz às visi-

tações à Gruta do Lapão, o mais importante patrimônio espeleológico da região, 

registrado no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE/CECAV/

ICMBio) e no Cadastro Nacional de Cavidades da Sociedade Brasileira de Espeleo-

logia (CNC/SBE). 



NATUREZA DO EVENTO 

Título: 

“IV ENCONTRO NORDESTINO DE ESPELEOLOGIA” 

Subtítulo: 

CAVERNAS NORDESTINAS: IMPORTÂNCIA, AMEAÇAS, DESAFIOS. 

O tema que define o subtítulo do evento foi gestado a partir de debates internos promo-

vidos dentre os associados do GRUPO SULBAIANO DE ESPELEOLOGIA e pela ESPELEO-

NORDESTE, havendo sido escolhido pela urgência do diálogo entre os atores políticos, 

sociais, econômicos e acadêmicos sobre o atual estado de fragilização das legislações 

ambientais traduzidas no decreto presidencial nº 10.935/2022 , da necessidade de revita-

lização da unidade de conservação APA do Lapão e para estimular a comunidade regio-

nal a estabelecer um conjunto de ações efetivas na defesa das cavidades naturais e na 

proposição de projetos para preservação e uso científico, ecoturístico e educacional das 

cavidades da Bacia Metassedimentar do Rio Pardo. 

 

A LOGOMARCA do evento foi construída buscan-

do representar as identidades regionais, tendo 

ao centro uma arte em óleo sobre cartum do ar-

tista plástico Max do Carmo em sua visão sobre a 

gruta do Lapão, com toda sua história e misticis-

mo, ladeada por grafismos típicos das comunida-

des Pataxós em alusão à presença e participação 

direta no evento de membros do Território Indí-

gena Caramuru Catarina Paraguaçú (Pau Brasil – 

Bahia), representando as tradições das socieda-

des primordiais do Brasil e sua relação ritual com 

as cavernas.  



LOCAL E ESPAÇO FÍSICO 

Santa Luzia é um município brasileiro do estado da Bahia. Dista 537 km de Salva-

dor, capital estadual, ocupa uma área de 824,473 km², e se limita com os municí-

pios de Arataca, Una, Canavieiras, Mascote e Camacan. Localiza-se a uma latitude 

15º25'46" sul e a uma longitude 39º20'03" oeste, estando a uma altitude de 195 me-

tros. [7] Ocupa uma área de aproximadamente 824,473 km² e sua população esti-

mada, em 2020, era de 12.449 habitantes, segundo o o Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística 

 

 

 

 

 

 

 

O evento ocorrerá nas dependências da Creche Municipal Vovó Santa, que conta 

com 07 salas (uma climatizada), 2 banheiros e cozinha equipada. As palestras e me-

sas redondas ocorrerão em uma área coberta de aço e galvalume, de 220 m2 com 

capacidade para acomodar confortavelmente 150 congressistas. O espaço será 

adaptado para o evento com a colocação de tablado para os palestrantes, cadeiras,  

equipamento de audio e vídeo compatível para o evento, decorado com malha e 

colocado banner e faixa de identificação do evento. Serão também instalados 4 tol-

dos de 5 X 5m como área anexa para exposição de banners, stands e outros materi-

ais de nossos parceiros.  

A SECRETARIA-GERAL DO IV ENE será montada na sala da administra-

ção da onde ocorrerá o credenciamento dos participantes. 

QUADRO DE DISTÂNCIAS  - SANTA LUZIA 

Vitória da Conquista/BA 253 km 

Natal/RN 1551 km 

Aracaju/SE 837 km 

Brasília / DF 1295 Km 

São Paulo / SP 1586 km 

Recife / PE 1271 km 

Curitiba / PR 1995 km 

Salvador / BA 415 Km 

Porto Seguro / BA 204 km 

Ilhéus / BA 101 km 



LOCAL DO EVEN-

Creche Vovó Santa , Rua Dr. Carlos Costa Filho, Bairro São Pedro—Santa Luzia—BA 

Estado da Bahia 

Território Litoral Sul 

Município de Santa Luzia 



 

 

 

 

 

 

 

Fachada da Creche Vovó Santa - Sede do evento 

Área onde será montada a estrutura para as Conferências e Mesas redondas 

Salas para acomodação dos minicursos e Exposições 



OBJETIVOS 

 Realizar discussão acerca da importância da 

preservação e uso sustentável das cavernas da 

região Nordeste, em especial o Sul da Bahia; 

 Apresentar e discutir as novas contribuições ci-

entíficas na área de Espeleologia e propiciar aos 

estudantes universitários e secundaristas, aos 

professores da rede pública, aos operadores e 

guias de turismo, aos representantes do poder 

público e aos participantes em geral do evento, 

um momento para conhecer essa importante 

área da Ciência e suas inter-relações com o de-

senvolvimento regional e o meio ambiente 



PUBLICO-ALVO 

Estudantes, pesquisadores, docentes, opera-

dores e guias de turismo, gestores ambien-

tais, educadores e comunidade em geral. 



RESULTADOS ESPERADOS 

Troca de informações/experiências acerca da Espeleologia e da 

importância das cavernas por estudantes das Universidades e 

Institutos Federais e professores da rede pública de ensino; 

Fomento a discussão acerca da temática de Espeleologia no 

contexto regional e local, em especial nas escolas e instituições 

de ensino superior; 

Aumento da consciência da comunidade regional sobre a im-

portância das cavernas; 

Elaboração e distribuição de material didático sobre a impor-

tância dos ambientes cavernícolas em parceria com a Escola 

Brasileira de Espeleologia – eBRe; 

Realizar, juntamente com a Escola Brasileira de Espeleologia – 

eBRe o curso  “Despertar Espeleológico” com foco na Educação 

Ambiental voltado para a formação de professores multiplica-

dores das escolas municipais de Santa Luzia/Ba e do Território 

Indígena Caramuru Catarina Paraguaçú - Pau Brasil/Ba. 

Realizar, em parceria com o Laboratório de Estudos Subterrâ-

neos – UFSCar,  o Núcleo de Estudos Hidrogeológicos e do Meio 

Ambiente – NEHUMA/UFBA, o Laboratório de Arqueologia e Pa-

leontologia da UFPB – LABAP/UFPB, o Instituto Brasileiro de Es-

tudos Subterrâneos - IBES e com Universidade Estadual Santa 

Cruz – UESC/BA, minicursos voltados para divulgação da ciên-

cia voltada para a espeleologia;  

Propor a elaboração de projetos interinstitucionais voltados 

para a Educação Ambiental, Turismo Sustentável e pesquisas 

na área da Espeleologia. 



 



Dia 12/11 (sábado) Atividade Pré-Congresso  
Expedição turística para a Gruta 



Dia 12/11 (sábado) 

Integração web entre VI ENE (BA) e EPELEO (SP) 



Dia 12/11 (sábado)  - Conferências 



Dia 13/11 (Domingo) 



Dia 14/11 (Segunda)  -Minicursos 



Dia 14/11 (Segunda)  



 

 

 

 

 

Tarifas pesquisadas pelo site 1,2,3 milhas.com, em set. 2022, empresa aérea AZUL. Os custos com passagens aé-
reas podem ser captados através de milhas aéreas ou doadores ainda não prospectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSAGENS AÉREAS  - IV ENE - REALIZAÇÃO 

Qt. Referência trecho Período Trecho (R$) 

01 Vitória da Conquista - BA/Ilhéus - BA: Ida e volta 2022 3.658,00 

01 João Pessoa – PB/Ilhéus – BA : Ida e Volta 2022 3.667,00 

01 Salvador – BA/ Ilhéus – BA : Ida e Volta 2022 936,00 

01 Belo Horizonte – MG / Ilhéus – BA : Ida e Volta 2022 2.137,00 

03 São Paulo – SP / Ilhéus – BA : Ida e Volta 2022 5.438,00 

SUBTOTAL R$ 15.836,00 

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 

Referência Quant. x Valor(R$) Total (R$) 

Traslado dos palestrantes durante o evento  13 100,00  1300,00  

Confecção de Banner do evento (2m x 1,6) 01 300,00 300,00 

Confecção de faixa (5m x 0,6m) 01 300,00 300,00 

Confecção de folders 200 3,00 600,00 

Confecção de cartazes A3 50 6,00 300,00 

Equipamento de som compatível com o objetivo do evento 01 1.500,00 1.500,00 

Coffee break durante o evento 03 1.000,00 3.000,00 

Hospedagem em Hotel/Pousada para os palestrantes 13 150,00 1.950,00 

SUBTOTAL R$ 7.750,00 

CESSÃO DE USO OU COMODATO - BENS PERMANENTES – PREFEITURA SANTA LUZIA 

Qt. Referência Diárias Valor (R$) Valor final (R$) 

01  Prédio para realização do evento 3x Equipamento público Equipamento público 

05 Projetor com entrada HDMI 3x Equipamento público Equipamento público  

05 Notebook para  Projetor 3x Equipamento público Equipamento público  

01 Veículo van para traslado dos palestrantes 3x Equipamento público Equipamento público  

01 Veículo ônibus pra traslado de cursistas 1x Equipamento público Equipamento público 

PLANILHA DE CUSTOS 



SERVIÇOS E CONSUMO - CONTRATAÇÕES DIVERSAS 

Referência Quant. x Valor(R$) Total (R$) 

Ecobags linho rústico (40 cm x 30 cm) com alça personalizadas 200 9,50 1.900,00 

Confecção de camisas com a logo do evento 200 30,00 6.000,00 

Confecção de adesivos  acrílico em filme Polipropileno  branco 2500 0,50 1.250,00 

TOTAL      R$ 9.150,00  

SERVIÇOS E CONSUMO  - COMISSÃO ORGANIZADORA 

Referência Quant. x Valor(R$) Total (R$) 

Traslado de palestrantes do aeroporto de Ilhéus para Santa Luzia 07 100,00 1.300,00 

Alimentação do monitores (lanche, almoço) 10 150,00 1.500,00 

Folha de papel branco A4 180g - Impressão de certificados 200 200,00 200,00 

Resma de papel branco A4 75g 02 25,00 50,00 

Tinta  impressora Epson  Book de tinta - Preto 664 01 65,00 65,00 

Tinta  impressora Epson  Book de tinta - Amarelo 664 01 65,00 65,00 

Tinta  impressora Epson  Book de tinta - Mangenta 664 01 65,00 65,00 

Tinta  impressora Epson  Book de tinta - Ciano 664 01 65,00 65,00 

Blocos papel branco (10x15) cm colados e personalizados com a 
logomarca do evento 

200 2,50  500,00  

Fita adesiva tipo kraft (5 m x 50 mm) 10 5,00 50,00 

Crachá - Participante (14,5 cm x 09,5 cm, cartão 220 g, 04 cores) 200 2,50 500,00 

Protetor porta-crachá bolsa PVC cristal 10x15cm com cordão  200 1.60 320,00 

Canetas esferográficas cor azul simples, sem logomarca 200 1,00 200,00 

Combustível gasolina para carros de apoio  (litros) 200 5,55 1110,00 

Página do evento   01 2000,00  2000,00  

Subtotal R$ 7.990,00 

CESSÃO DE USO  -  COMISSÃO ORGANIZADORA 

Qt. Referência Diárias Valor (R$) Valor final (R$) 

01  Notebook para Inscrição 3x Equipamento próprio Equipamento próprio 

04 Walk-talks 3x Equipamento próprio Equipamento próprio 

01 Impressora 3x Equipamento próprio Equipamento próprio 

02 Veículo de apoio - carro passeio 3x Equipamento próprio Equipamento próprio 



QUADRO GERAL DE CUSTOS 

Comissão Organizadora R$ 5.990,00 

Poder Público municipal – Santa Luzia R$ 7.750,00 

Instituições parcerias R$ 17.125,00 

Espeleonordeste R$ 2.000,00 

Novas parcerias R$ 7.900,00  

VALORES FINAIS R$ 40.765,00 



VI ENCONTRO NORDESTINO DE ESPELEOLOGIA 

 CRONOGRAMA GERAL DE AÇÕES 
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Elaboração/atualização do projeto                   

Apresentação do projeto à Espeleonordeste                   

Aprovação e aval da Espeleonordeste                   

Divulgação oficial do evento                   

Atualização do site do evento (Site da Espeleonordeste)                   

Reunião com a Prefeitura de Santa Luzia – Termo de coopera-
ção técnica 

                  

Captação dos recursos financeiros                   

Inscrições                   

Produção de materiais de divulgação (cartazes, adesivos, cards 
para redes sociais, etc) 

                  

Convites oficiais aos palestrantes                   

Produção dos materiais gráficos                    

Distribuição dos materiais de divulgação                   

Pré-Encontro – Visitas aos sítios espeleológicos                    

Realização do VI ENE                   

Prestação de contas                   
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