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1° Simpósio de Sustentabilidade no Manejo e Gestão do Turismo em Cavernas
Data: 21.07.2011
Horário: 13h 30min – 17h 30min
Evento: 31° Congresso Brasileiro de Espeleologia

Contextualização:
A manutenção da espeleodiversidade possui relação íntima de dependência com as estratégias de
conservação in situ dos recursos naturais. No caso de áreas cársticas e de suas formas mais específicas de
relevo hipógeo, as cavernas, estas estratégias perpassam pelas formas sustentáveis de uso, representadas
na prática pelas diversas possibilidades de uso turístico. No entanto, a adoção de medidas ambientais de
precaução, calcadas em princípios de sustentabilidade geoecológica e socioeconômica se faz necessária
para resguardar a manutenção do turismo em cavernas em intervalos mais abrangentes de tempo.

Objetivos:


Expor experiências nacionais e internacionais sobre o manejo turístico sustentável de cavernas;



Debater diretrizes e estratégias de manejo e gestão do turismo em cavernas;



Construir propostas a serem encaminhadas para organizações governamentais e não
governamentais, de âmbito local, regional e supralocal, de forma a facilitar nos procedimentos de
planejamento, gestão, licenciamento ambiental e monitoramento de impactos ambientais de
cavernas turísticas;



Realizar o pré-lançamento da edição especial “Uso Turístico das Águas em Áreas Cársticas” da
revista Tourism and Karst Areas, da Seção de Espeleoturismo da SBE;



Formalizar a ACTIBA – Associação Ibero-Americana de Cavernas Turísticas.

Participação:


Qualquer pessoa inscrita no 31º Congresso Brasileiro de Espeleologia pode participar do Simpósio
(não há necessidade de inscrição prévia específica para esta atividade).
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Programação:
Horário
13h 30min

Tema
Abertura dos trabalhos e boas vindas

13h 40min

Composição da mesa

13h 50min

Apresentação: The Challenge of Cave
Tourism: the Aim of Sustainability
Apresentação: Estratégias de Planejamento
Espacial e Capacidade de Carga na
Elaboração de 32 Planos de Manejo
Espeleológico no Estado de São Paulo
Apresentação: Turismo subterráneo en
España: algunos ejemplos de gestión de
cuevas turísticas
Apresentação: Turismo Espeleológico no
Brasil: a atuação do CECAV no contexto atual
Abertura para o debate e elaboração de
propostas de encaminhamento
Intervalo
Apresentação: ACTIBA: Una iniciativa
iberoamericana de cuevas turísticas
Formalização da ACTIBA (Associação de
Cavernas Turísticas Ibero-Americanas)
Pré-lançamento da edição especial da revista
Tourism and Karst Areas
Encerramento do workshop

14h 10min

14h 30min

14h 50min
15h 10min
16h 00min
16h 20min

17h 00min
17h 30min

Responsável
Dr. Luiz Afonso Vaz de
Figueiredo (FSA/SBE)
Dra. Jasmine Cardozo Moreira
(UEPG/GUPE)
Dr. Arrigo Cigna (UIS)
Dr. Heros A. S. Lobo (SeTurSBE/ISCA-Brasil/ACTIBA)

Dr. Juan José Duran (ACTEEspanha)
Geogr. Cristiano Fernandes
Ferreira (ICMBio/CECAV)
Moderação: Dra. Jasmine
Cardozo Moreira
Eng. Rafael Pagés Rodríguez
(ACTE-Espanha/ISCAEspanha/ACTIBA)
Comissão Editorial

O objetivo das exposições é contribuir com a discussão dos seguintes problemas:


Como tornar o turismo em cavernas economicamente viável?



Como resguardar a conservação das cavernas por meio do turismo?



Como colocar os planos de manejo espeleológico em prática?



Quais os limites de decisão dos gestores de cavernas turísticas no manejo diário da visitação e do
ambiente cavernícola?



Como as cavernas turísticas brasileiras devem se organizar para se fortalecerem?
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