EDITAL DO CONCURSO DE TOPOGRAFIA DE CAVERNAS
36º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA

Temos o prazer de convidar toda a comunidade espeleológica brasileira, e também os
estrangeiros que tenham trabalhado no Brasil, a participar do concurso de mapas de
cavernas que será promovido durante o 36º Congresso Brasileiro de Espeleologia que
acontecerá em Brasília, de 20 a 23 de abril de 2022.
Todos os mapas deverão ser enviados previamente em uma versão digital (PDF) por email, e no primeiro dia do Congresso, deverão ser apresentados em papel (ou outro
suporte gráfico), e fixados em uma sala onde poderão ser apreciados por todos os
participantes do Congresso.
O objetivo deste concurso é de homenagear o trabalho realizado pelos topógrafos de
caverna e ainda: promover o interesse pela topografia subterrânea brasileira,
reconhecer a excelência topográfica como uma habilidade técnica e uma forma de
arte; incentivar o intercâmbio de técnicas e estilos de produção, apresentar os
resultados de explorações recentes, difundir novas técnicas de mapeamento de
cavernas e incentivar novos espeleólogos a se aventurarem no mundo da topografia
subterrânea.
Será disponibilizado um outro espaço de exposição para topografias que não
participarão da competição (de membros do júri, organizadores ou qualquer pessoa
que queira expor topografias históricas ou outras obras sem participar do concurso).
Essas topografias serão expostas a critério dos organizadores e dependendo do espaço
disponível. Uma solicitação deverá ser feita à Secretaria do Congresso durante o
credenciamento.

Regras do concurso
Este concurso está aberto a qualquer pessoa ou grupo, excluindo os organizadores do
concurso e os membros do júri.
Os participantes devem estar inscritos no 36º Congresso Brasileiro de Espeleologia.
Cada participante poderá inscrever até cinco mapas.
Para participar do concurso, basta enviar para o email: topo@cavernas.org.br as
seguintes informações:



Comprovante de inscrição no Congresso;
Nome, sobrenome, data de nascimento, endereço, celular (whattsapp) e
nacionalidade dos autores da topografia ou representante do grupo que a
submeteu;
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uma breve descrição da cavidade, incluindo: nome, desenvolvimento e
profundidade;
um arquivo digital (em formato pdf) apresentando a topografia (tamanho
máximo: 10 Mb). Este arquivo destina-se a ser exibido na cerimônia de
premiação e possivelmente colocado on-line ou publicado nos resultados do
concurso.
dimensões do mapa impresso que será apresentado no Congresso (altura e
largura).

As inscrições para o concurso são gratuitas.
Os custos relativos à impressão das topografias são da responsabilidade dos
participantes.

Uma topografia só pode ser apresentada por um participante do levantamento
topográfico da caverna ou pelo responsável pela produção do mapa final.
A participação no concurso implica na aceitação das regras expostas acima, sem
qualquer reserva.

Datas limite:
- 10/04/2022: inscrição no concurso e envio do mapa digital;
- 21/04/2022: apresentação do mapa em papel e fixação no local indicado pela
organização do concurso.
- 23/04/2022, após as 19h00: retirada da versão física do mapa.
As topografias deverão ser fixadas nos locais previamente reservados para cada
competidor. Esses locais devem ser rigorosamente respeitados.

Categorias
As topografias deverão ser classificadas e duas categorias:
• 1. topografias convencionais de cavernas (planta, perfil, cortes transversais...)
• 2. mapas não convencionais (tridimensionais e outras inovações tecnológicas).

Júri
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O júri será composto por três topógrafos com reconhecida experiência na área:
Leda Zogbi, Allan Calux e Ataliba Coelho.

Critérios
Os critérios de avaliação serão definidos pelos membros do júri. Correspondem às
regras da arte topográfica (aspectos técnicos e estéticos, critérios objetivos e
subjetivos). Por exemplo: clareza da representação, símbolos utilizados, precisão da
topografia, qualidade percebida, etc.

Prêmios
Os prémios atribuídos serão os seguintes:
• um prémio do júri para a primeira categoria “topografias convencionais”,
• um prêmio do júri para a segunda categoria “mapas não convencionais”,
• um prêmio conferido pelo público (cada congressista inscrito terá direito a uma única
cédula).
Menções/distinções: serão definidas posteriormente pelo Juri.

Seguro
A comissão organizadora não se responsabiliza por qualquer dano ou extravio das
impressões.

Direitos autorais e condições
São garantidos aos concorrentes seus direitos autorais de suas topografias. A SBE se
reserva os seguintes direitos:
– projetar as topografias premiadas durante a cerimônia de premiação,
– publicar as topografias premiadas nos meios espeleológicos (revistas, sites) para
divulgar os vencedores e promover futuros congressos.
As topografias não serão utilizadas, sob hipótese alguma, para outros fins sem o
consentimento formal de seus autores.
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