
Livro + vídeos do making of + exposição virtual



Kevin Downey1 | Contexto
Gruta  Pobo Jari, Chapada dos Guimarães, MT



Caverna

Potencial Espeleológico

Muito Alto

Alto

Médio

Baixo

Ocorrência Improvável

São mais de 17.000, 
espalhadas por todo o 
território nacional. 

O Brasil possui um patrimônio 
desconhecido da maioria dos 
brasileiros:

as suas cavernas.



São ambientes muito variados, 

com grandes salões...

Kevin Downey
Caverna N. Sra. Aparecida, Bonito, MS.



...mas também

passagens estreitas... 

Victor Ferrer
Gruta da Cerquinha, Nobres, MT.



Philippe Crochet

...belas, 

formações...

Gruta Fazenda América, Bonito, MS



Philippe Crochet

...as rochas, esculpidas pela 

água, formam cúpulas...

Gruta Dente de Cão, Bodoquena, MS



Victor Ferrer
Gruta da Cerquinha, Nobres, MT.

...curvas caprichosas...



Kevin Downey
Gruta da Cerquinha, Nobres, MT.

rendas...



Victor Ferrer

... Sem contar 
as marcas de 
um passado 
distante, 

como esses 
icnofosseis

Gruta Pobo Jari, 
Chapada dos Guimarães, MT.



Há ainda muita água, 

rios subterrâneos...

Csaba Egri
Gruta das Fadas, Bodoquena, MS



...Nos grandes Lagos...

Daniel Menin
Abismo Anhumas, Bonito, MS



...água, 
transparente
e azul...

Marcelo Krause
Gruta Lagoa Azul, Nobres, MT



... E alguns animais
curiosos...

Mirjam Widmer

Philippe Crochet

Philippe Crochet

Mirjam Widmer



A fotografia de cavernas
é uma arte que tem se 

desenvolvido intensamente nas 
últimas décadas

em todo o mundo. 

Trata-se de uma atividade muito
diferente da fotografia clássica,
já que o aproveitamento da luz

natural é limitado aos locais
próximos das entradas 

das cavernas.



A grande maioria das 
fotografias exige a 
realização de uma 

iluminação 
artificial 
completa, 
que coloque em 
destaque os principais 
atributos do que está 
sendo fotografado. 

Daniel Menin
Gruta da Cerquinha, Nobres, MT.



Iluminar um cenário de caverna 

não é uma tarefa simples, pois 

as rochas são irregulares, tem colorações 
diferentes e refletem a luz de maneira 
peculiar.

Victor Ferrer
Gruta Aroe Eiari, Chapada dos Guimarães, MT



A alta umidade do ar, muito comum nas 
cavernas, pode se tornar uma barreira 
quase intransponível para um fotógrafo 
inexperiente, mas pode ser usado para criar 

efeitos visuais únicos quando o 

fotógrafo domina a sua arte. 

Mirjam Widmer
Gruta das Fadas, Bodoquena, MS
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Victor Ferrer



O projeto “Luzes na Escuridão” 
surgiu da ideia de trazer alguns dos 
maiores fotógrafos de 
cavernas do mundo para, 

juntamente com grandes fotógrafos 
brasileiros, registrarem imagens 
inéditas de algumas das mais belas 
cavernas do Brasil. 

A Ideia



Em Julho de 2016 foi realizada uma 
grande expedição pelas principais  
regiões de cavernas do Brasil, em um 

percurso de mais de 
5.500 km

1. Sul do Estado de São Paulo

2. Norte de Minas Gerais

3. Nordeste de Goiás

4. Oeste da Bahia

5. Centro da Bahia

6. Norte da Bahia

Chegada

Salvador

Saída

São Paulo

1

2
3

4

5 6

Percurso 



Em julho de 2017 foi lançado do 

primeiro volume da série, um livro 
de fotografias, de alto nível em 

quatro línguas (português, inglês, 
espanhol e  francês), acompanhado 

de 8 vídeos curta-metragem 
do “Making Of” da expedição.

Para completar, o projeto 

contemplou uma exposição 
virtual das melhores fotografias. 

Realização



O livro foi lançado na Austrália, durante o Congresso 
Internacional de Espeleologia; Posteriormente foi lançado 
em São Paulo, em Belo Horizonte, e na França, onde os 
filmes do making of foram selecionados para o concurso 
Spelimages, evento anual  que apresenta os melhores filmes 
de caverna do mundo.

Lançamentos



Exposição virtual 

Uma exposição virtual do projeto foi realizada  entre 17 de maio e 6 de junho de 2018 no MM 

Gerdau, Museu das Minas e do Metal em Belo Horizonte.



Repercussão 

Matérias sobre o projeto foram publicadas nas mais importantes revistas de 
espeleologia dos Estados Unidos, França, Suíça e também na revista brasileira Go Outside. 

Revista Spelunca, França
número 146, de 2017

Setembro de 2016



Após a excelente 
experiência da 
primeira 
expedição, os 
fotógrafos 
manifestaram 
interesse em 
retornar ao Brasil 
para mais uma 
aventura... 

Nova 
expedição

Ricardo Martinelli
Chapada dos Guimarães
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Kevin Downey

Gruta do Mimoso, Bonito, MS



Partindo de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, a expedição percorreu 
municípios de Bonito e Bodoquena, 
seguindo depois para o Mato Grosso, 
passando pelos os municípios de 
Chapada dos Guimarães e Nobres, 
finalizando em Cuiabá.

Percurso

1000 km
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Gruta da Lagoa Azul, Nobres, MT

Ricardo Martinelli



Foram 21 dias de 
expedição

Algumas das mais
belas cavernas do 
Brasil foram 
fotografadas pela equipe.

Expedição foi realizada 
de 15/06 a 06/07/2019

Programa 

24 cavernas 
fotografadas

Bonito:

1) Gruta do Lago Azul
2) Abismo Anhumas
3) Gruta Nossa Sra. Aparecida
4) Gruta do Jaraguá
5) Gruta Pitangueiras
6) Gruta América
7) Gruta do Mimoso
8) Gruta da Janela

Bodoquena:

9)   Gruta Dente de Cão
10) Gruta das Fadas
11) Gruta Cinco de Ouros
12) Gruta Urubu Rei
13) Gruta Manoel Cardoso
14) Gruta Benedita

Nobres:

15)  Gruta da Cerquinha
16)  Gruta da Piscina
17) Duto do Quebó
18) Gruta São José
19) Gruta da Lagoa Azul
20) Dolina Pai João

Chapada dos Guimarães:

21) Gruta Aroe Eiari (Aroe Jari)
22) Gruta do Lago Azul
23) Gruta Pobo Jari
24) Gruta Kiogo Brado
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Philippe Crochet
Gruta da Cerquinha,
Nobres, MT



O americano Kevin Downey é reconhecido como um dos 
maiores fotógrafos de cavernas do mundo. Formado em 
geologia, cinema e ciências fotográficas pela Universidade de 
Massachussets, iniciou suas atividades em espeleologia - em 
1971. 

Kevin Downey

Ao longo dos últimos 36 anos mais de 2000 viagens a cavernas 
do mundo inteiro o levaram a fazer fotografias publicadas em 
mais de 300 artigos em Revistas, 13 livros e muitas publicações 
técnicas.  Suas fotografias encontram-se em mais de 30 
museus, incluindo as exposições permanentes do Smithsonian 
Institution. 

Gruta do Mimoso, 
Bonito, MS



Responsável pelas fotografias do 
capítulo “Cavernas” do livro 
“Planeta Terra - Como você nunca 
viu antes”, da BBC.

Fotografou 
também os 

cristais 
gigantescos de 

Selenita nas 
cavernas termais 

em Naica, 
México, com 

temperaturas 
superiores a 

62⁰C.

Kevin Downey

Gruta da Cerquinha, 
Nobres, MT



Gruta da Lagoa Azul, 
Chapada dos Guimarães, MT

Kevin Downey



Philippe Crochet, hidrogeólogo, é considerado um dos maiores 
fotógrafos de caverna da atualidade. Realizou diversas reportagens 
fotográficas pelo mundo (Cuba, Bornéu, Laos, Porto Rico, Islândia, 
Áustria, Turquia, República Tcheca, Eslovênia, Romênia, Itália, 
Inglaterra, Irã, México e Japão). 

Philippe Crochet

Recebeu diversos prêmios, e é autor de três livros: « Premières 
rencontres internationales des Photographes du Monde souterrain -
Olargues 2011 », « L'Ouest américain - Terre mythique » e «La Grotte de 
Clamouse 2018».

Gruta da Cerquinha
Nobres, MT



Philippe Crochet
Gruta do Lago Azul, Bonito, MS



Philippe Crochet
Gruta Pobo Jari, 
Chapada dos Guimarães, MT



O geógrafo húngaro Csaba Egri pratica a espeleologia há mais 
de 20 anos. Atraído inicialmente pelo espírito de aventura, 
rapidamente ele começou a fotografar as cavernas, para 
desvendar suas belezas ocultas. 

Com o tempo, este hobby se tornou  sua profissão. 
Ele trabalha hoje no “Hungarian Nature Conservancy” órgão 
do governo que gerencia a preservação das cavernas. 

Csaba Egri

Há 15 anos descobriu a fotografia 3D, e hoje é considerado 
um dos melhores fotógrafos 3D do mundo subterrâneo. 

Gruta Pitangueiras
Bonito, MS



Csaba Egri
Duto do Quebó, Nobres, MT



Csaba Egri
Gruta Aroe Eiari, Chapada dos Guimarães, MT



Mirjam Widmer

Mirjam Widmer, química de formação, é uma ativa espeleóloga
desde 2004 explorando e mapeando cavernas na suíça e em 
outros países da Europa. A fotografia é uma de suas grandes 
paixões. 

Realizou fotografias de cavernas em Cuba, República Tcheca, 
França, Turquia, Alemanha e Japão. 

Participou do Terceiro Encontro internacional de Fotógrafos de 
Cavernas, na Turquia, em 2015 e no Japão em 2018.

Gruta Pobo Jari, 
Chapada dos Guimarães, MT



Mirjam Widmer
Gruta da Lagoa Azul, Nobres, MT



Mirjam Widmer



Victor Ferrer

Designer gráfico, diretor de arte publicitário, fotógrafo e editor, o 
espanhol Victor Ferrer procura retratar as cavernas da maneira 
mais realista possível. Seus livros são verdadeiros guias  
fotográficos das cavernas mediterrâneas. 

Após  30 anos de explorações na Europa e na Ásia, publicou até o 
presente 19 livros de cavernas com o projeto Mediterranean Caves.

Ele faz parte da equipe Internacional La Salle 3D, que produz 
Videos e fotografias em 3D.

Sima del Campillo, 
Espanha

Sima del Campillo, 
Espanha

Gruta da Cerquinha,
Nobres, MT



Victor Ferrer

Gruta do Lago Azul, Bonito, MS



Victor Ferrer
Abismo Anhumas, Bonito, MS
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Marcelo Krause



Ricardo Martinelli

Ricardo Martinelli é dentista, e espeleólogo. 
Trabalha ativamente na exploração e 
mapeamento das cavernas de São Paulo e Goiás, 
de onde constituiu um importante registro 
fotográfico. 

Desde 1988, participou de dezenas de exposições 
fotográficas, e ganhou diversos prêmios. Em fevereiro de 
2019 lançou a exposição fotográfica “Retratos do Ribeira”.

Gruta Kiogo Brado
Chapada dos Guimarães, MT



Ricardo Martinelli
Gruta da Cerquinha, Nobres, MT



Ricardo Martinelli
Gruta do Jaraguá,  Bonito, MS



Daniel Menin

Daniel Menin é publicitário, e atua desde 1995 na 
exploração e documentação das cavernas Brasileiras. 

Suas fotos já foram publicadas em livros técnicos, revistas e 
sites relacionados a cavernas, ciência e aventura. 

Adepto de equipamentos fotográficos leves e de técnicas 
rápidas, seus registros subterrâneos tem como característica 
a documentação dos lugares mais distantes e de difícil acesso 
dentro das cavernas. 



Daniel Menin

Gruta das Fadas
Bodoquena, MS



Daniel Menin
Gruta das Fadas 
Bodoquena, MS



Ataliba Coelho

Ataliba Coelho é Geógrafo, e atua como fotógrafo 
desde 1998. Em 2004 iniciou-se na espeleologia, e 
estendeu sua paixão pela fotografia para o 
ambiente subterrâneo. 

Tem atuado intensamente nas cavernas de Minas 
Gerais e do Pará (cavernas em Minério de Ferro), 
possuindo um banco de imagens único e 
extraordinário das cavernas dessas regiões.  

Gruta da Cerquinha, Nobres, MT



Ataliba Coelho
Gruta da Cerquinha, Nobres, MT



Ataliba Coelho
Gruta da Cerquinha, Nobres, MT



Marcelo Krause

Marcelo Krause é fotógrafo profissional, especializado em fotografia 
submarina e natureza desde 1998.  Produziu mais de 50 artigos para 
revistas especializadas na área, como Revista Mergulho, National
Geographic Brasil, BBC Wildlife Magazine entre muitas outras. 

Publicou quatro livros de fotografias: “Fernando de Noronha” em 2004, 
“Mares Tropicais” em 2012, “Pernambuco, Terra e água” em 2014, e 
“Aves do Paraná - volume 1” em 2015.

Ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais de fotografia de 
organizações de grande prestígio.

Dolina Pai João, Nobres, MT



Marcelo Krause
Gruta da Lagoa Azul, Nobres, MT



Marcelo Krause
Gruta da Lagoa Azul, Nobres, MT



Formada em Publicidade e Propaganda pela Escola de Comunicações e Artes da USP, Leda Zogbi, 57, atua 
desde 1992 na exploração e na documentação das cavernas brasileiras. É autora dos livros: "Espeleologia -
Noções Básicas", Redespeleo 2005; "Michel le Bret, Francês e Brasileiro, Espeleólogo e Desenhista", 
Redespeleo 2006, e Luzes na Escuridão, Volume 1, Estalactite Editora, 2017. Leda possui uma grande 
experiência internacional com participação em Congressos e explorações de cavernas em diversos países do 
mundo. Também participou de viagens organizadas exclusivamente com a finalidade de fazer fotografias de 
cavernas, quando teve a oportunidade de conhecer os fotógrafos que participaram deste projeto. 

Coordenadora Geral do Projeto

Bacharel em Geografia pelo Instituto de Geociências da UNICAMP, mestre em Geografia Física pelo Insitituto 
de Geociências da UFMG e doutor em Geoquímica e Geotectônica pelo Instituto de Geociências da  USP, 
Allan Calux, 38, atua desde 1997 na exploração, documentação e diagnóstico geoespeleológico das cavernas 
brasileiras. Foi membro de comitê técnico do Ministério do Meio Ambiente entre 2012 e 2013, onde 
desenvolveu atividades relacionadas ao desenvolvimento de marcos regulatórios para a gestão do 
patrimônio espeleológico brasileiro. É co-autor do livro Patrimônio Espeleológico em Rochas Ferruginosas, 
SBE, 2015, e do livro Luzes na Escuridão, Volume 1, Estalactite Editora, 2017. 

Allan também realizou as filmagens com drones durante a expedição, uma das suas especialidades...

Apoio Técnico-científico

7 | Ficha Técnica

Allan Calux

Leda Zogbi
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Marcelo Krause



3. Pós-produção (Dez/19 a Jan/20)

•Distribuição dos livros

• Lançamentos e divulgação do projeto 
(no Brasil e exterior)

•Agendamento das exposições virtuais

1.Pré-produção (Fev/Mai 2019)

• Pesquisa sobre todas as regiões que serão 
visitadas

• Solicitação de autorizações para
a visitação das cavernas 

•Definição das melhores rotas
para realizar o circuito definido

• Contato com os guias locais para 
agendamento

• Escolha e reserva de hotéis/pousadas e 
restaurantes

• Reserva dos veículos a serem locados para 
transportar as equipes

2. Produção (Jun/Nov 2019)

• Expedição com os fotógrafos

• Edição dos vídeos do “Making Of,”

• Elaboração e revisão ortográfica e técnica 
dos textos

• Versão dos textos para o inglês, francês e 
espanhol

• Escolha das melhores fotografias 
realizadas pela comissão editorial e 
tratamento das fotos escolhidas

•Diagramação; Revisão final e publicação

• Escolha das melhores fotos, para 
constituir a exposição virtual

FINALIZADA EM CURSO

Atenção: as datas de produção e pós produção são apenas estimativas dos menores 
prazos possíveis para realização do projeto. Poderão ser alteradas pois dependem da 

obtenção de recursos mínimos para viabilizar a concretização do projeto



Marcelo Krause

9 | Produtos



O projeto “Luzes na Escuridão” volume 2, é composto pela publicação de um livro, a edição de 6 vídeos

curta-metragem e a produção de uma exposição virtual, com a seguintes especificações técnicas:

1.  Livro

Título: Luzes na Escuridão

Tiragem: 2000 exemplares

Formato Fechado: 28 x 28 cm

Capa e sobrecapa: Papel Couchê Brilho 
150g, 4x0 cores com Laminação Fosca 
AntiScuff (anti risco)

Miolo: 228 pgs. Papel: Couchê Fosco 150g , 
impresso em 4x4 cores, com verniz base 
d'água.

2. Vídeos curta metragem:

Temas:

➢ Entrevistas com os principais 
fotógrafos sobre suas técnicas de 
fotografia, com imagens do making of
das fotografias, durante a expedição;

➢ Vídeo institucional do projeto do 
projeto, com trechos gravados nos 
diversos locais visitados;

➢ Vídeo de conclusão, com entrevista 
final dos participantes.

Duração média de cada vídeo: 3-5 minutos

3. Exposição virtual

De 30 a 40 fotografias selecionadas e 
editadas para apresentações em museus e 
espaços públicos.
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Philippe Crochet
Gruta N. Sra. Aparecida, Bonito, MS



1. Logo dos patrocinadores na contracapa do livro

2. Site de Internet (www.luzesnaescuridao.com.br) , 
contendo uma galeria de fotos do projeto,  imagens 
do making of e das cavernas visitadas, com logo dos 
patrocinadores e apoiadores.

3. Folders eletrônicos serão encaminhados ao 
mailing indicado pelos patrocinadores

5. No encerramento dos vídeos, crédito com logo dos 
patrocinadores.

4. Realização de 2 banners com os logos do projeto 
e dos patrocinadores e apoiadores para uso durante 
os eventos de lançamento e palestras sobre o 
projeto. 

Plano de Divulgação/Contrapartidas

6. Contratação de uma Assessoria de imprensa para  a 
divulgação do projeto.

7. Gratuidade de lote de livros proporcional ao valor do 
patrocínio / apoio (detalhado mais adiante).

8. Possibilidade da produção de uma sobrecapa especial 
personalizada para patrocinadores OURO.

http://www.luzesnaescuridao.com.br/
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Mirjam Widmer



Apoios
expedição:

Equipamentos

Organizações

Veículos

Pousadas - atrativos
Nobres Chapada dos GuimarãesBodoquenaBonito



Ajude-nos a transformar este belo projeto em realidade!

Custo do Projeto

Cota de patrocinador ouro : R$ 100.000,00 ➔ 250 livros grátis

Cota patrocinador prata:    R$ 50.000,00 ➔ 100 livros grátis

Cota patrocinador bronze : R$25.000,00 ➔ 40 livros grátis

-

Valor total do projeto..............................................   R$ 400.000

- Custo expedição .................................................   R$ 160.000
(utilizando recursos próprios + apoios)

Valor de captação para finalização do projeto:....... R$ 240.000



Equipe Luzes na Escuridão volume 2, no final da expedição em Chapada dos Guimarães, MT 



Maiores informações sobre o projeto, acesse: 

www.luzesnaescuridao.com.br 

Aguardamos seu contato!

ledazog@gmail.com
(11) 97407-3377

Leda Zogbi

mailto:ledazog@gmail.com

