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O presente estudo propões uma revisão da  “Bibliografia Espeleológica Brasileira” acrescentando 
dados para o período 1805-1996 e analisando a trajetória da produção espeleológica, classificada por 
períodos da história da espeleologia no Brasil, fornecendo um panorama preliminar do acervo na 
área. Os dados foram cadastrados de acordo com os seguintes tipos de publicações ou materiais: a) 
Livros e documentos de interesse espeleológico, b) Teses e monografias acadêmicas, c) Periódicos 
de divulgação da espeleologia e d) Congressos e eventos espeleológicos e de acordo com as 
principais temáticas envolvidas. Os resultados demonstraram o aumento acentuado da produção 
técnico-científica, principalmente a partir de 1985, quando é ampliado o envolvimento das 
universidades brasileiras em trabalhos de cunho espeleológico, ao mesmo tempo em que ocorre um 
boom de interessados em estudar cavernas brasileiras. 
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[ABSTRACT] 
This paper propose a revision of the ‘Brazilian Speleological Bibliography’ adding data for 1805-1996 
period and analyze the trajectory of the spleological production, classified in periods from 
Speleological History of the Brazil, supplying a preliminary view of the collection in this area. The data 
were set up in according to the publication’s or material’s type: a) Books and speleological documents, 
b) Thesis and academics monographies, c) Speleological Magazines and others speleological 
interesting’s material, d) congress and speleological events. The material were classified in the 
principals thematics, too. The results demonstrated that happened a conspicuous increase in the 
technique and scientific production, principally from 1985, when is broaden the Brazilian universities 
involvement in speleological works, at the same, that’s happened a boom of the interested in the 
Brazilians caves study. 
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