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O resgate da memória sobre as atividades nas cavernas brasileiras se faz necessário por possibilitar 
uma formação espeleológica adequada, valorizar o registro de dados históricos e indicar novos rumos 
para pesquisas e explorações espeleológicas. A partir de 1994, estruturou-se uma pesquisa 
bibliográfica, documental e iconográfica, bem como registro de depoimentos orais e aplicação de 
questionários, cujos dados classificados constituíram o acervo do Projeto História da Espeleologia 
Brasileira (PROHEB). O recorte histórico abrangeu o período de 1690-1996, permitindo uma 
caracterização cronológica que destacou os marcos históricos e agentes sociais envolvidos.. 
Resgatou-se a atuação da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) e das entidades que 
consolidaram as atividades espeleológicas no Brasil. O material coletado permitiu distinguir cinco 
períodos históricos. Os dados obtidos demonstraram, ainda, a trajetória da SBE no período de 1969-
1996, ressaltando a evolução do número de interessados, de cavernas descobertas e do avanço nos 
estudos e nas atividades espeleológicas no Brasil. 
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[ABSTRACT] 
The rescue oF the memories about activities in Brazilians cave are necessary because permit a better 
spleological training, to value the historical data’s record and to indicate a new way for researches and 
speleological exploration. From 1994, was structured a bibliographyc, documentary and icnographyc 
research, as well the register of oral sources and application of questionnairies. The data were 
classified and from with them the collection of the History of Brazilian Epeleology Project (PRHEB). 
The historical view include the period of 1690-1996 that permitted a chronological characterization that 
emphasized the historical landmarks and social agents involved. The Brazilian Speleological Society 
(SBE) performance was rescued and the others speleologycal groups that consolidated the Brazilian 
speleological activities were studied, too. The material collected were distinguished in five historical 
periods. The data obtained demonstrated the SBE’s path between 1969-1996, emphasizing the big 
evolution of the numbers of followers, of the caves discovery and the advancement in the 
speleological studies and activities in Brazil. 
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