
LIVRO – Valores Espeleológicos do Vale do Ribeira. O que as principais cavernas da 
região nos ensinam? 
 
Daniel De Stefano Menin 
Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Geociências - IGc, Programa de Pós-Graduação em 
Petrologia e Mineralogia. E-mail: danielmenin@usp.br 
 
Objetivo: 
 
O objetivo deste projeto é produzir um livro destinado à divulgação científica e 
espeleológica do Vale do Ribeira com base na pesquisa de doutorado intitulada: 
INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO E ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PARA 
GEOCONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO 
ALTO DO RIBEIRA (PETAR –SP). 
 
Resumo: 
  
O projeto de pesquisa acima mencionado tem como produtos uma coleção de materiais 
para divulgação científica e espeleológica. Entre estes materiais está uma publicação em 
forma de livro com um levantamento fotográfico e de caracterização de algumas das 
principais cavernas da região. 
O livro é fruto de um mecanismo de qualificação coletiva que avaliou coletivamente 79 
cavernas do Vale do Ribeira. Sobre esta lista, foram realizadas análises e elencadas cerca 
de 8 principais cavernas para viagens de campo entre 2021 e 2022. Durante as viagens, 
além da checagem dos dados do inventário, foi realizada uma varredura fotográfica de 
acordo com os critérios e valores espeleológicos avaliados. 
O material coletado em campo foi organizado em forma de livro e deverá ser publicado 
para distribuição em Escolas e Instituições públicas do Vale do Ribeira relacionados à 
espeleologia, turismo e educação. 
 
Através de imagens fotográficas, as cavernas são divulgadas sob um olhar de critérios e 
valores espeleológicos de acordo com a metodologia de qualificação proposta. 
 
Formato: 
 
O livro terá um formato panorâmico (16:9) para melhor se adequar ao formato das 
fotografias, bem como dos mapas nele contido. A quantidade impressa dependerá dos 
valores de gráfica disponibilizados neste pedido. Também deverá ser disponibilizado em 
formato PDF com distribuição ampla e gratuita. 
 
Cronograma: 
 



 
 
 
Por se tratar de um produto de um projeto de pesquisa acadêmica em andamento, as 
fazes preliminares já foram cumpridas sendo este documento referente apenas para 
fundos relacionados à impressão, publicação e lançamento do material. 
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Levantamento 
bibliográfico realizado
Proposta 
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Coleta de 
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Análise de dados realizado
Trabalhos de 
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