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RESUMO 

 

 

O patrimônio espeleológico brasileiro é formado por um conjunto de bens materais e 

imateriais de inestimável valor natural e cultural, e a sua preservação é fundamental 

para garantir às gerações presentes e futuras um meio ambiente saudável. Até 

rescentemente, esse patrimônio ambiental gozava de proteção eficiente no direito 

material brasileiro, mas esse status foi profundamente alterado com a edição do 

Decreto n. 6.640/2008, que modificou a estrutura da nossa principal norma 

especificamente dirigida à tutela de cavernas: o Dec. n. 99.556/1990. Essa mudança 

visou a implantar, no âmbito infraconstitucional, um novo regime jurídico, que 

ameaça por em risco a integridade da maior parte das cavernas sitas em território 

nacional, e, por tal razão, clama por interpretações que miniminizem os resultados 

nocivos ao meio ambiente. Atendendo a esse chamado, este trabalho visou a 

analisar não apenas o decreto em questão, como, de uma forma geral, as normas 

brasileiras de direito material à disposição do aplicador do direito para a proteção 

das cavidades naturais subterrâneas. Para tanto, valeu-se do estudo da doutrina e 

da jurisprudência, bem como se utilizaram os métodos dedutivo, indutivo e 

analógico. Examinaram-se a Constituição Federal, as normas federais e 

especificamente destinadas à proteção do patrimônio espeleológico ou aquelas que, 

mesmo não tendo esse propósito específico, podem ser utilizadas em seu proveito, 

bem como algumas das principais normas estaduais voltadas à tutela de cavernas, 

sobretudo as previstas nas respectivas Constituições. Ao final, conseguiu-se 

percorrer significativo espectro do instrumental normativo nacional disponível à 

proteção do patrimônio espeleológico, e, especificamente no que diz respeito às 

alterações no Decreto n. 99.556/1990, evidenciou-se sua inconstitucionalidade 

formal, e, no que diz respeito ao conteúdo material do decreto, apresentou-se uma 

linha de interpretação que, tanto quanto possível, minimizasse as perdas ao meio 

ambiente, e mantivesse compatibilidade com a Constituição Federal.  

 

Palavras-chave: ameaça - patrimônio ambiental – patrimônio espeleológico – tutela 

- direito material brasileiro - inconstitucionalidade 

 
 



  

ABSTRACT 

 

 

Brazilian speleological patrimony is formed by a set of material and immaterial goods 

of invaluable natural and cultural values, and it`s preservation is essential to 

guarantee to present and future generations a healthy environment. Until recently, 

this environmental patrimony benefited from an efficient protection from the Brazilian 

substantive law. Nevertheless, this condition has been profoundly changed by 

Decree n. 6.640/2008, which modified the structure of Decree n. 99.556/1990, our 

most effective cave protection rule. This change had the purpose of introducing a 

new legal framework, that jeopardizes the integrity of most part of caves located in 

national territory, and, for that reason, demands efficient interpretations in order to 

minimize the noxious impacts on the environment.  Answering that call, this work 

aimed to analyze not only the Decree in case, but also, in a general way, the 

Brazilian substantive law available to protect the natural underground cavities. To 

achieve such goal, law doctrine, case law, as well as deductive, inductive and 

analogical reasoning has been used. Federal Constitution and Federal rules have 

been examined: either those rules designed especially to protect the speleological 

patrimony or those which are useful for cave protection despite not being issued for 

that very reason. Some of the main State cave protection rules, especially the ones 

based on States Constitutions, have also been seen. At the end, an expressive range 

of the national rules available to protect the speleological patrimony has been 

explored. Concerning specifically to the changes in the Decree n. 99.556/1990, it has 

been shown that they couldn’t have been made by another decree, which consisted 

violation of the Brazilian Constitution. Regarding the substantive aspects of the 

changes, an interpretation track has been chosen in order to, as much as possible, 

minimize the environmental losses and keep compatibility with the Federal 

Constitution. 

 

Keywords: environmental impacts – environmental patrimony – speleological 

patrimony – protection – Brazilian substantive law – violation of the Brazilian 

Constitution  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Gravuras e pinturas rupestres, cerâmicas, sepulturas e instrumentos de caça 

e pesca, dentre outros vestígios arqueológicos encontrados em cavernas, grutas, 

abrigos e outras reentrâncias rochosas revelam que as entranhas da mãe Terra, em 

tempos imemoriais, serviram ao homem primitivo como locais de abrigo e fontes de 

alimentos.  

 

Posteriormente, as cavidades naturais subterrâneas despertaram a cobiça 

humana por riquezas minerais, tais como pedras preciosas e o salitre, utilizado para 

o fabrico da pólvora.  

 

A contribuição dos meandros do subsolo à odisseia humana, porém, não se 

limitou ao fornecimento de suporte fisco e bens corpóreos. Eles forneceram – e 

continuam a fornecer – alimento para nossa sobrevivência cultural.  

 

Morada dos mortos e prisão para deuses inferiores na Grécia antiga, palco do 

nascimento e renascimento do Messias para os cristãos, cenário das agruras dos 

excursionistas do “Caso dos Exploradores de Cavernas” e das aventuras de Axel e 

Dr. Lindenbrock na Viagem ao Centro da Terra, de Julio Verne, dentre tantos outros 

contos e romances, o subterrâneo terrestre sempre esteve presente no imaginário 

popular.   

 

Usualmente associado ao medo gerado pelo desconhecido, foram justamente 

tais atributos que, paradoxalmente, guindaram-no dos recônditos da escuridão ao 

status de palco iluminado para inúmeras manifestações mitológicas e religiosas. 

Relíquias arqueológicas evidenciam que subterrâneos terrestres, desde eras 

longínquas, hospedaram altares para realização de oferendas. Ainda hoje, é comum 

encontrar, Brasil afora, cavernas onde são realizados cultos tanto de matizes 

católicas como afro-brasileiras.  

 



 

2

Foi apenas na Idade Contemporânea, sobretudo a partir do século XIX, que o 

interesse humano pelas cavidades naturais subterrâneas começou a extravasar os 

lindes da exploração econômica e da motivação religiosa, para descortinar sua 

importância científica.  

 

Particularmente no Brasil, as primeiras incursões científicas tiveram cunho 

predominantemente paleontológico, com destaque para o pioneirismo de Peter 

Lund, que fez prospecções nas grutas da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, 

no período de 1835-1844, e Sigsmund E. Richard Krone, que realizou levantamentos 

paleontológicos, descrição e cadastro de cavernas no Vale do Ribeira, no período de 

1897-1909.  

 

Embora Krone, aliás, tenha sido responsável pela descoberta do primeiro 

troglóbio 1 sul-americano conhecido, o bagre-cego de Iporanga (Thyphlobagrus 

kronei), evento que, inegavelmente, representou um marco para a biologia 

subterrânea (bioespeleologia ou espeleobiologia) brasileira, foi apenas na década de 

1980 que esse ramo do conhecimento deslanchou em nosso país, propulsionado 

pela dedicação de pesquisadores como Eleonora Trajano, da Universidade de São 

Paulo, Maria Elina Bichuette, da Universidade Federal de São Carlos, Leila A. 

Souza, da Universidade Regional do Cariri, e Nicoletta Moracchioli, da Universidade 

Federal do Ceará, dentre muitos outros.  

 

As descobertas dos cientistas brasileiros, de um lado, trouxeram a lume um 

valioso cabedal de conhecimentos, reveladores da importância ecológica de nossos 

ecossistemas cavernícolas, até então ignorada. De outra banda, deixaram patente 

que ainda muito pouco se sabe da dimensão global desse patrimônio, e que sua 

destruição, antes mesmo de conhecido, poderá trazer prejuízos incalculáveis às 

gerações atuais e do porvir. 

 

A exposição do valor ambiental desse patrimônio, de sua importância e de 

sua fragilidade em face das ameaças engendradas pelo atual modus vivendi das 

sociedades humanas é de crucial relevo para despertar a consciência sobre a 

                                                
1 Troglóbios são espécies de seres vivos cuja ocorrência é restrita aos meios subterrâneos.  
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necessidade de se o preservar para as presentes e futuras gerações, bem como 

para orientar a interpretação das regras jurídicas em vigor, identificar suas falhas ou 

fraquezas, e evidenciar eventuais necessidades de aperfeiçoamento legislativo.  

 

Este trabalho pretende, inicialmente, demonstrar a natureza jurídica de bem 

ambiental das cavidades naturais subterrâneas, e de patrimônio ambiental do 

patrimônio espeleológico.  

 

Para tanto, serão estudados os valores que esses bens ostentam, e que não 

apenas determinam sua natureza jurídica, mas também justificam sua tutela pelo 

direito ambiental diante das ameaças oriundas das atividades antrópicas.  

 

Também é proposta deste estudo analisar criticamente o instrumental 

normativo pátrio útil à proteção desse patrimônio.  

 

Para atingir esses objetivos, o primeiro capítulo será reservado à construção 

de conceitos de bem ambiental e patrimônio ambiental. Para alicerçá-los, serão 

trabalhados temas como bem, bem jurídico, bem ambiental em seus aspectos 

natural e cultural, bem cultural e a intersecção entre bens culturais e bens 

ambientais, patrimônio, patrimônio no direito.  

 

No segundo capítulo, discorrer-se-á sobre os atributos naturais e culturais das 

cavidades naturais subterrâneas, a fim de evidenciar, à luz dos pressupostos 

lançados no capítulo anterior, que elas encerram natureza jurídica de bens 

ambientais, e, por consequência, que o patrimônio espeleológico ostenta natureza 

jurídica de patrimônio ambiental.  

 

No capítulo seguinte, serão apresentadas as principais ameaças humanas à 

integridade e ao equilíbrio ecológico das cavidades naturais subterrâneas.  

 

O último capítulo analisará as principais normas brasileiras de direito material 

aptas à tutela do patrimônio espeleológico, sejam aquelas voltadas especificamente 

à proteção dos bens que o integram, sejam as que, embora não criadas com esse 

propósito específico, tenham utilidade para sua realização. No âmbito federal, 
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procurou-se, tanto quanto possível, examinar todas as normas que atendessem a 

tais requisitos, e, no plano estadual, coligiram-se apenas as principais, sobretudo 

previstas nas próprias Constituições.  

 

Ao ocaso da obra, serão expostas as considerações finais do seu autor, em 

que serão condensadas as principais conclusões sobre o tema dissecado.  

 

Insta ressalvar, por derradeiro, que, embora as cavidades naturais 

subterrâneas sejam integrantes do patrimônio da União (CF, art. 20, X), e, por 

potencialmente abrigarem riquezas estimáveis em pecúnia, comportem a análise de 

sua tutela tendo em vista o interesse econômico de tal ente federativo, o enfoque a 

ser desenvolvido neste trabalho verterá sobre a tutela do patrimônio espeleológico 

com fundamento em seu valor ambiental, ou seja, como objeto do interesse difuso 

da coletividade.  
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I - BEM AMBIENTAL E PATRIMÔNIO AMBIENTAL 

 

 

1. Bem 

 

Para encontrar os elementos de um conceito jurídico de “bem ambiental”, 

cumpre partirmos do significado do vocábulo “bem” em sentido amplo.  

 

Aos fins desse trabalho, importam menos as acepções que equiparam bem 

ao certo ou ao justo, mais relevantes ao estudo da moral e da justiça, que aquelas 

que traduzem bens como realidades capazes de satisfazer os valores mais 

imediatos de nossa existência.1 Nesse propósito, convém destacar os seguintes 

significados, ambos extraídos do Dicionário Houaiss2:  

 

“1    aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao 

aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de um empreendimento 

humano ou de uma coletividade 

(...)  

“7    aquilo cuja posse e fruição (física ou espiritual) julga a coletividade ser 

conveniente à manutenção e/ou ao progresso do homem < b. culturais> ”  

 

Em tais conteúdos, destaca-se a associação entre o termo “bem” e aquilo que 

é ideal para a manutenção ou para o aprimoramento do ser humano ou da 

coletividade. Também se observa que se consideram bens não apenas o que seja 

passível de posse e fruição física, material, como também o que só se consiga fruir 

espiritualmente. Assim, nessas acepções, a existência corpórea não é atributo 

inerente a um bem. 

 

 

                                                
1 Miguel Reale, na p. 273 da obra Filosofia do Direito, enfatiza o bem como valor pessoal, a orientar 
a Moral individual, e como valor social, a pautar o Direito, mas ressalva que alguns autores o 
reduzem “à noção do útil, ou do economicamente apreciável, ou, então, à satisfação dos valores 
mais imediatos da existência”.   
2 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, p. 429. 
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2. Bem no direito 

 

Ensina Orlando Gomes que a noção jurídica de bem é mais ampla que a 

econômica, compreendendo toda utilidade, física ou ideal, que possa incidir na 

faculdade de agir do sujeito, abrangendo tanto as coisas propriamente ditas, 

suscetíveis de apreciação pecuniária, como as que não comportam essa avaliação. 

Ainda segundo o mestre, “na sua acepção mais clara, a palavra bem confunde-se 

com objeto dos direitos; designa as coisas e ações humanas (comportamento que 

as pessoas podem exigir uma das outras)”.3  

 

O bem pode abranger coisa corpórea ou incorpórea, coisa material ou 

imponderável, fatos e abstenções humanas4.  

 

A construção do conceito de bem no direito pátrio é, tradicionalmente, obra da 

doutrina civilista, que, em geral, busca dinstinguir bem e coisa.  

 

Em regra, a doutrina nacional alinha-se ao pensamento de Serpa Lopes, para 

quem coisa é tudo o que existe na natureza, exceto o homem, ao passo que bens 

são as coisas que proporcionam ao homem alguma uma utilidade, e desde que 

sejam suscetíveis de apropriação5.  

 

Para Maria Helena Diniz, que segue lição de Agostinho Alvim, bens são, tão 

somente, as coisas materiais ou imateriais que tenham valor econômico e que 

possam servir de objeto a uma relação jurídica6. No mesmo sentido era o 

pensamento de Sílvio Rodrigues7. 

 

Pelo que se extrai da opinião dos citados jurisconsultos, o Direito privado só 

se ocupava dos bens com valor econômico, pois apenas esses eram passíveis de 

                                                
3 Introdução ao direito civil, p. 205.  
4 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – parte geral, v. 1, p. 140. 
5 LOPES, Miguel Maria de Serpa.  Curso de direito civil,  v.1, p. 354.   
6 ALVIM, Agostinho. Curso de direito civil. Apostila. PUC, v. 1, p. 13, aput DINIZ, Maria Helena. 
Compêndio de introdução à ciência do direito, p. 475. 
7 Direito civil – parte geral, v. 1, p. 116. 
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ser apropriados, com exclusividade, ou seja, com exclusão de todas as demais, por 

uma determinada pessoa8.  

 

Tal orientação parece ser tributária da ideologia liberal consagrada pela 

Revolução Francesa de 1789, cujo pensamento influenciou de modo dominante o 

direito privado no mundo ocidental no século XIX e primeira metade do século XX, e 

que primava pela proteção ao direito de propriedade contra a ingerência estatal.   

 

De fato, aquele movimento foi propulsionado pelos clamores de um 

capitalismo de natureza liberal que se insurgia contra o intervencionismo estatal que 

marcara o mercantilismo capitalista. Não por acaso, o art. 17 da Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789) proclamou ser a propriedade “um direito 

inviolável e sagrado”, e que ninguém poderia ser dela privado, senão quando a 

necessidade pública legalmente constatada o exigisse, e sob a condição de justa e 

prévia indenização. O direito à propriedade privada, conforme tal concepção 

individualista, quinze anos mais tarde, seria erigido ao “mais absoluto” dos direitos 

(art. 544 do Código de Napoleão) 9.  

 

Portanto, no plano econômico, a principal preocupação da ideologia 

inspiradora do Código de Napoleão era assegurar ao indivíduo, contra a ingerência 

estatal, a livre apropriação e disposição das coisas existentes na natureza e que lhe 

apresentassem alguma utilidade. O que, por não ter valor econômico, não fosse 

suscetível de apropriação, não estava na “ordem do dia”. Esse sistema de valores 

inspirou a construção do Código Civil de 1916, absorto, sobretudo, com a proteção 

dos direitos individuais relacionados com a propriedade privada e com a 

preservação da família.  

 

A visão de mundo refletida no antigo Código Civil alterou-se significativamente 

ao longo do século 20. Para muito além do direito privado, o mundo pós-revolução 

                                                
8 Exceções feitas a Orlando Gomes, que, conforme citação já referida, admitia bens jurídicos não 
estimáveis em pecúnia, e a Washington de Barros Monteiro, que, embora admitindo que apenas os 
bens econômicos pudessem integrar o patrimônio de uma pessoa, incluía dentre os bens jurídicos 
aqueles de ordem moral, economicamente inapreciáveis, tais como a vida, a honra, a liberdade, a 
defesa e o nome (op. cit., p. 140 e 141). 
9 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvim de. A propriedade no direito ambiental, p. 62. 
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industrial viu emergir os direitos de segunda e terceira dimensão, e, com eles, 

relações jurídicas transindividuais, muito mais sofisticadas que aquelas 

interindividuais, que, até então, eram o único foco das ordens jurídicas.  

 

Ainda na década de setenta do século passado, lançando seu aguçado olhar 

em meio a uma sociedade de massa em estágio já avançado, Cappelletti, num artigo 

que se tornou clássico, alertou para a inadequação de se atribuir a indivíduos a 

titularidade de certos direitos essenciais a toda a coletividade10:  

 

“Em particular o direito ao ambiente natural e ao respeito às belezas 

monumentais, o direito à saúde e à segurança social, o direito de não ser 

esmagado por um caótico desenvolvimento urbanístico, por uma enganosa 

publicação comercial, por fraude financeira, bancária, alimentar, ou por 

discriminações sociais, religiosas ou raciais, todos esses direitos que 

nunca foram colocados em qualquer legislação progressista, têm caráter 

‘difuso’, pertencem à coletividade. Continuar, segundo a tradição 

individualística do modelo oitocentista, a atribuir direitos exclusivamente a 

pessoas individuais – como, por exemplo, ao proprietário vizinho, no caso 

de abusiva construção edilícia, ou ao adquirente pessoalmente prejudicado 

no caso da fraude alimentar perpetrada em larga escala por um fabricante 

– significaria tornar impossível uma efetiva proteção jurídica daqueles 

direitos, exatamente na ocasião em que surgem como elementos cada vez 

mais essenciais para a vida civil”.  

 

Se o direito antes considerava bens apenas aqueles dotados de valor 

econômico, passou-se a admitir a existência de bens de interesse coletivo, 

ampliando-se a acepção do termo patrimônio - outrora restrita à coleção de bens de 

índole pecuniária – para além da seara econômica, como se dá nas expressões 

patrimônio histórico, o patrimônio cultural e o patrimônio genético11.  

 

Àquele ilustre autor italiano, seguiram-se diversos outros juristas, na tentativa 

de identificar direitos de caráter difuso ou coletivo. Os debates doutrinários iniciais, 

pelo menos em solo brasileiro, foram até certo ponto aplainados com o advento, em 

                                                
10 CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos diante da Justiça Civil. CAMPOS, p. 
131.  
11 PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental, p. 105.  
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1990, de um referencial legal para o tema. Trata-se da Lei n. 8.078/90, nosso Código 

de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 90, parágrafo único, inciso I, 

conceituou os direitos ou interesses difusos como sendo “os transindividuais, de 

natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato”, e, no inciso II, definiu os interesses coletivos como “os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 

de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”. 

 

Desde então, é inegável que nosso ordenamento jurídico reconhece a 

existência de direitos ou interesses que recaem sobre objetos (bens) que não são 

passíveis de apropriação individual, a saber, os direitos ou interesses difusos e os 

coletivos, já que seu objeto é indivisível, e, no caso dos primeiros, seus titulares não 

são identificáveis.   

 

Essa transformação repercutiu no atual Código Civil, que já não consagra ao 

direito de propriedade individual os poderes quase que absolutos que lhe 

outorgavam o códice anterior. Prova disso é que o art. 228 do estatuto em vigor, 

logo após conferir ao proprietário os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, bem 

como reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha, estampa um 

parágrafo que limita a amplitude desses poderes em prol do direito difuso ao meio 

ambiente (ecológica e culturalmente) equilibrado:  

 

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 

suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 

de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 

belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 

bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

 

Assim, até mesmo o principal diploma de direito privado, embora voltado 

principalmente à regência de relações de natureza econômica interindividual (além 

daquelas familiares), mostra-se compatível com a ideia de que, dentre os bens, há 

valores que, ao menos em sua essência, não se destinam à apropriação econômica 

exclusiva. Quiçá seja por isso que, mais recentemente, alguns civilistas como Sílvio 
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Venosa, a exemplo do que antevia o clássico Washington de Barros Monteiro, já não 

reduzem a categoria dos bens aos bens dotados de valor econômico12. 

 

Como argutamente observa Regina Vera Villas Boas13: 

 

“É cada vez mais urgente a necessidade de se dar um melhor tratamento 

jurídico aos bens que nos abastecem e preenchem os nossos interesses 

como cidadãos particulares e cidadãos do mundo, que somos. Na esfera 

privada, na coletiva, na pública e/ou na difusa, residem as nossas 

necessidades, interesses e expectativas de realização de vida. A garantia 

da continuidade da existência dos bens necessários à sobrevivência das 

pessoas no planeta parece estar diretamente ligada à proteção jurídica que 

as sociedades lhes fornecem”.  

 

Nesse propósito, os progressos de nossa legislação na contemplação da 

tutela jurídica a bens que não são passiveis de apropriação econômica exclusiva são 

não apenas bem-vindos como imprescindíveis à manutenção da qualidade de vida 

dos cidadãos.  

 

 

3. O bem ambiental na visão da doutrina jurídica 

 

Vejamos, neste item, o modo como alguns expoentes jusambientalistas 

compreendem o instituto do bem ambiental.  

 

Édis Milaré o contempla em duas dimensões. Na primeira, encontrar-se-ia o 

bem maior, o meio ambiente como um todo, o bem de uso comum preconizado na 

Constituição Federal, o patrimônio público versado na Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente. Sob esse prisma, conforme Milaré, teríamos um bem difuso de 

interesse coletivo, cujo valor não residiria num recurso isolado, nem no seu conjunto, 

ou na soma de todos eles, mas sim na sua organização por meio de relações 

ecossistêmicas, no equilíbrio ecológico, na saúde ambiental. Não pertenceria a 

                                                
12 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil – parte geral. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 2989.  
13 VILLAS BOAS, Regina Vera. Perfis dos conceitos de bens jurídicos. Revista de Direito Privado. São 
Paulo: RT, n. 37, jan.-mar./2009, p. 239. 
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determinados indivíduos, mas “à sociedade como uma categoria difusa”. É 

intangível, inquantificável e impossível de valorar.  

 

Na segunda, estariam os bens menores, tangíveis, componentes daquele 

bem maior, difuso, intangível. É sobre esses que o Direito do Ambiente debruçar-se-

ia, pois ele opera com coisas reais e concretas, os recursos naturais bióticos (fauna, 

flora, populações humanas) ou abióticos (água, ar, solo), ainda que a obtenção do 

bem-estar social e demais influências benéficas do equilíbrio ambiental seja o 

resultado visado pelas ações jurídicas e gerenciais incidentes sobre os bens 

ambientais concretos. Tais bens são quantificáveis e, “até certo ponto, valoráveis 

econômica, financeira e monetariamente”. Embora sejam passíveis de integrar o 

patrimônio de um ente público ou mesmo de particulares, o exercício de tal direito de 

propriedade é passível de limitações e restrições pela lei, já que a saúde do todo 

(bem ambiental maior), bem difuso, depende da higidez de cada um de seus 

componentes14.  

 

Herman Benjamin também divisa duas ordens de bens ambientais. Na 

primeira estaria o macrobem meio ambiente, na outra, os microbens que lhe dão 

suporte material (rios, lagos, florestas, casas de valor histórico etc).  

 

O meio ambiente, para ele, embora seja objeto de interesse difuso (visto pelo 

prisma da legitimação para agir), do ponto de vista patrimonial teria natureza de bem 

público de uso comum. Já os microbens que compõem o meio ambiente, a seu ver, 

também seriam bens ambientais, podendo ser públicos ou privados, embora sempre 

gravados com a qualidade de interesse público, e, portanto, sujeitos ao regime dos 

bens de interesse público15.   

 

Morato Leite, igualmente, visualiza duas ordens de bens ambientais: a do 

macrobem ambiental e a dos microbens ambientais. O primeiro consistiria no meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia 

qualidade de vida. Em razão do modo como o define o art. 3.º, I, da Lei n. 

                                                
14 MILARÉ, Édis. O Direito do Ambiente – a gestão ambiental em foco, p. 206-211. 
15 BENJAMIN, Antonio Herman V. Função Ambiental. In: BENJAMIN, Antonio Herman V (coord). Dano 

Ambiental – Prevenção, Reparação e Repressão, v. 2, p. 67-82.  
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6.938/1981, que enfatiza o “conjunto de relações e interações” que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas, tal macrobem seria imaterial e incorpóreo. 

Embora de interesse público, ele não estaria submetido ao regime público ou 

privado de dominialidade, pertencendo à coletividade. Os microbens ambientais, 

segundo ele, seriam os recursos ambientais (v.g., florestas, rios, propriedade de 

valor paisagístico etc), e poderiam integrar o patrimônio público ou privado16.  

 

Já na opinião de Rui Carvalho Piva, que produziu obra dedicada 

exclusivamente ao tema em análise (edificando-a a partir de uma análise de uma 

categoria deôntica básica: a “relação jurídica”), bem ambiental e recursos ambientais 

não se confundem, embora a preservação destes seja necessária para a proteção 

daquele. Para o estudioso, bem ambiental seria, tão somente, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, “valor difuso e imaterial, que serve de objeto 

mediato a relações jurídicas de natureza ambiental” 17. 

 

Durval Salge Júnior, discordando de Piva, entende que os bens ambientais 

não se confundem com o direito ao meio ambiente equilibrado. A seu ver, os bens 

ambientais podem ser materiais ou imateriais, dependendo da natureza corpórea ou 

incorpórea dos objetos sobre os quais incide o direito. Assim, o mar territorial (bem 

natural) e um quadro de Tarsila Amaral (bem cultural) seriam bens ambientais 

materiais, ao passo que as “crendices populares” (bem cultural) seriam bens 

ambientais imateriais18.  

 

José Afonso da Silva enxerga na qualidade de “ecologicamente equilibrado”, 

que deve ornar o meio ambiente, o bem concebido pelo art. 225 da CF, verdadeiro 

patrimônio ambiental19.  

 

A mesma opinião é compartilhada por Marcelo Abelha, que vê no equilíbrio 

ecológico do meio ambiente o bem ambiental. Tal autor afirma, ainda, que os 

componentes bióticos e abióticos do meio ambiente não se confundem com o bem 

                                                
16 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, p. 77-85.  
17 Op. cit., p. 152. 
18 Instituição do bem ambiental no Brasil, pela Constituição Federal de 1988 – seus reflexos 

jurídicos ante os bens da União, p. 104 e 105.  
19 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional, p. 82-84. 
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ambiental objeto do art. 225 da CF, e somente podem ser considerados bens 

ambientais na medida em que configuram ingredientes necessários à formação do 

equilíbrio ecológico20.  

 

Celso Pacheco Fiorillo identifica o bem ambiental pela presença de dois 

atributos estruturais: as condições de bem de uso comum do povo e de essencial à 

sadia qualidade de vida. Para ele, tanto o bem previsto no art. 225, caput, como 

aqueles veiculados nos art.s 20, III, IV, V e VIII, e 26, I, II e III, da Constituição 

Federal, preenchem tais condições, de modo que configuram bens ambientais, e, 

portanto, difusos, não integrando propriedade pública nem privada21. 

 

À semelhança de Fiorillo, Consuelo Yoshida reputa superado conceber os 

bens de uso comum do povo como espécies de bens públicos. Por isso, reprova a 

terminologia adotada no Código Civil de 2002. Para ela, à luz do art. 225 da Lei 

Maior, tais bens, dentre os quais se incluem vários daqueles atribuídos ao domínio 

da União ou dos Estados pelos arts. 20 e 26 da Constituição Federal, seriam bens 

ambientais, de natureza difusa (ou adéspostas, conforme a doutrina italiana), 

restando aos respectivos entes públicos, tão somente, atuar como seus gestores, no 

interesse da coletividade, verdadeira titular desse patrimônio22.  

 

Importante ressaltar, por fim, duas diferentes visões acerca do âmbito de 

abrangência do conceito de bem ambiental. A primeira, esposada por Marcelo 

Abelha, entende que esse bem se circunscreve ao equilíbrio ecológico no seu 

sentido estrito, ou seja, não compreende bens pertinentes ao meio ambiente 

artificial, cultural ou do trabalho, que ficam fora do objeto do citado art. 225, e, 

portanto, do campo de incidência do direito ambiental23. A outra, da qual é exemplo 

Édis Milaré, insere dentro de alcance do direito ambiental os bens naturais e, ainda, 

os artificiais e os culturais24. 

 

                                                
20 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental, v. 1, p. 59-61. 
21 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, p. 112.  
22 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos, p. 88-92. 
23 RODRIGUES, Marcelo Abelha, op. cit., p. 63-67.  
24

O Direito do Ambiente – a gestão ambiental em foco, p. 118 e 119, 212-214. 
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4. O bem ambiental na visão do autor 

 

 

4.1. O equilíbrio ecológico do meio ambiente 

 

Para gizar a concepção de bem ambiental adotada neste trabalho, cumpre 

iniciar pela análise do bem ambiental consagrado na matriz constitucional do direito 

ambiental: o art. 225, caput, da Constituição Federal. Sua existência é pacífica entre 

os estudiosos.  

 

No exame de seu conceito, aproximamo-nos de Édis Milaré e Morato Leite, e 

nos afastamos de Rui Carvalho Piva, por crermos que o bem ambiental em questão 

não consiste no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas sim no 

próprio meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

 

Com efeito, da leitura do art. 225 da Constituição da República percebe-se 

que os atributos “bem de uso comum do povo” e “essencial à sadia qualidade de 

vida” qualificam um mesmo objeto. Para identificá-lo, impõe-se começar pelo último 

dos atributos.  

 

Nesse passo, mister identificar o que é essencial à sadia qualidade de vida. 

Seria o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou o próprio meio 

ambiente ecologicamente equilibrado?  

 

É evidente que a essencialidade reside no meio ambiente são. E é em função 

dessa essencialidade que a Constituição reconheceu a todos, inclusive às gerações 

futuras, o direito fundamental à sua defesa e proteção.  

 

Considerando que o qualificador “essencial à sadia qualidade de vida” refere-

se ao mesmo objeto que o atributo “bem de uso comum”, resta evidente que ambos 

referem-se ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é objeto de um 

direito. Logo, o bem tutelado na norma é o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. A rigor, conforme indica o título do presente subitem, bem como 
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veremos logo adiante, pensamos seja até mais adequado identificar tal bem no 

equilíbrio ecológico do meio ambiente, e não no meio ambiente em si.   

 

Seguindo com tal raciocínio, a expressão “bem de uso comum”, conforme a 

acepção consagrada na ciência jurídica, não representa um direito, mas sim o objeto 

de um direito: todos têm o direito de usar os bens de uso comum.  

 

O artigo 225, portanto, consagra um direito, a saber, o de usar (viver em) um 

meio ambiente que tenha qualidade. O foco da norma está na qualidade do meio 

ambiente. É nela, sobretudo, que reside o objeto (bem) desse direito.  

 

Aliás, a indivisibilidade desse bem permite classificá-lo dentre aqueles 

“comunais”, citados por Benjamim, de modo que se lhe aplicam os correspondentes 

princípios. Com efeito, a nenhum do povo é dado, sozinho, apropriar-se dos 

benefícios do equilíbrio ambiental (princípio da indivisibilidade dos benefícios), e 

nenhum do povo pode ser excluído da fruição dos benefícios do equilíbrio ambiental, 

sem que todos os demais também o sejam (princípio da não exclusão dos 

beneficiários). 

 

Pensamos, também, que tal bem ambiental é imaterial. Vejamos o conceito 

de meio ambiente nos termos do art. 3.º, inciso I, da Lei n. 6.938/1981: conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Conforme bem observa 

Morato Leite, a ênfase do conceito é lançada sobre o “conjunto de condições, leis, 

influências e interações”, e não aos elementos corpóreos que compõem o meio 

ambiente. Por tal razão, defende que a natureza do meio ambiente seja incorpórea, 

imaterial25. 

 

Cremos que o mesmo sentido deva ser extraído da interpretação do caput do 

art. 225 da Constituição da República. O principal componente do objeto do direito 

contemplado nesse dispositivo não consiste exatamente no somatório de recursos 

ambientais que compõem o meio ambiente, mas sim na qualidade que lhe deve ser 

                                                
25 Op. cit., p. 82 e 83.  
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inerente: o seu equilíbrio ecológico. Afinal, consoante Morato Leite, “o meio 

ambiente é bem, mas, como entidade, onde se destacam vários bens materiais em 

que se firma, ganhando proeminência, na sua identificação, mais o valor relativo à 

composição, característica ou utilidade da coisa do que a própria coisa” 26.  

 

Nessa esteira, tem-se que o âmago do art. 225 não é propriamente o conjunto 

de bens que dão suporte ao meio ambiente, mas a qualidade que deve permear a 

interação entre eles. No mesmo sentido vai Édis Milaré, quando assevera que o que 

constitui o meio ambiente como bem de interesse coletivo é “a sua organização por 

meio de relações ecossistêmicas” 27.  

 

 

4.2. Os recursos ambientais são bens ambientais? 

 

Assim como a saúde de um organismo depende do bom funcionamento de 

cada um de seus órgãos, o equilíbrio ecológico (macrobem ambiental) pressupõe 

que cada um dos elementos que compõem o meio ambiente esteja “trabalhando” a 

contento.  

 

Em outras palavras, assim como cada órgão, num determinado organismo, 

desempenha uma função importante para a manutenção da saúde do corpo, cada 

recurso ambiental (vegetais, animais, minerais, água, ar, solo etc) exerce um papel 

de relevo na preservação da harmonia ecológica, fornecendo “serviços ambientais” 

imprescindíveis para a saúde do meio ambiente e, por conseguinte, para uma sadia 

qualidade de vida do homem.  

 

Em razão disso, é importante que cada um dos recursos ambientais 

enumerados na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente28 preserve atributos 

ambientais mínimos para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente como um 

todo.  

                                                
26 Op. cit., p. 82. 
27 Op. cit., p. 208. 
28 Art. 3.º: Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: (...) V - recursos ambientais: a atmosfera, 
as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora. 
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Além da preocupação social em sentido estrito, a consciência de tal 

imperativo ambiental foi um dos motivos a determinar o legislador constituinte a 

insculpir o princípio da função social da propriedade em diversos dispositivos 

constitucionais29, sepultando, de uma vez por todas, a concepção egoística do 

direito de propriedade, que o concebia, a partir dos ideais liberais do século XVIII, 

em direito quase que absoluto.  

 

A questão que aqui se levanta é a de esclarecer se os recursos ambientais, 

em razão da essencialidade de sua preservação, conservação ou utilização 

adequada para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente como um todo, e, por 

conseguinte, para uma sadia qualidade de vida, podem ser denominados, à 

semelhança do equilíbrio ecológico do meio ambiente, bens ambientais. Viu-se que 

Édis Milaré, Herman Benjamin e Morato Leite entendem que sim.  

 

Rui Carvalho Piva, porém, repele tal idéia. Em sua opinião, bem, sob a ótica 

do direito, é apenas o bem jurídico, objeto mediato de uma relação jurídica. Logo, é 

o interesse do sujeito ativo da relação jurídica, protegido pelo direito objetivo. Nessa 

linha, à luz do direito, bem ambiental seria, apenas, o bem jurídico ambiental, ou 

seja, o objeto jurídico mediato das relações jurídicas de natureza ambiental30.  

 

Conforme esse autor, todas as relações jurídicas de natureza ambiental têm 

como objeto mediato, invariavelmente, o direito à qualidade do meio ambiente, ao 

equilíbrio ecológico ambiental, e não um recurso ambiental determinado. Em tais 

relações jurídicas, o sujeito ativo seria uma coletividade indeterminada, cujo 

interesse juridicamente protegido recairia sobre o objeto equilíbrio ecológico do meio 

ambiente. Logo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado seria o 

objeto mediato das relações jurídicas de natureza ambiental, e, consequentemente, 

o bem (jurídico) ambiental. E o objeto imediato dessas relações jurídicas seriam as 

obrigações de fazer ou não fazer, incidentes sobre o sujeito passivo.  

 

                                                
29 Com destaque para os seguintes: art. 5., XXIII, art. 170, III, art. 182, § 2.º e art. 186.  
30 PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental, p. 152. 
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Quanto aos recursos ambientais (fauna, flora, e demais recursos ambientais), 

a seu ver, seriam bens jurídicos, mas não bens ambientais. Baseia-se na premissa 

de que bens jurídicos são os objetos mediatos das relações jurídicas31, e, por 

consequência, bem (jurídico) ambiental seria o objeto mediato de uma relação 

jurídica de natureza ambiental. Sustenta que o único objeto mediato nas relações 

jurídicas ambientais é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao 

passo que os recursos ambientais apenas serviriam de objeto mediato a relações 

jurídicas de outras naturezas (privada, administrativa, tributária etc) 32. 

 

Não é possível concordar com Piva, por duas razões.  

 

Primeiro, porque é rigorismo demasiado pretender limitar o emprego jurídico 

do qualificador “bem” ao objeto mediato de uma relação jurídica, e, por conseguinte, 

reduzir a expressão “bem ambiental” à condição de objeto mediato de uma relação 

jurídica de direito ambiental.  

 

Circunscrever o uso do adjetivo “bem” às hipóteses em que se está 

analisando os elementos de uma relação jurídica (sujeito ativo, sujeito passivo, 

objeto mediato, objeto imediato) é manietar, sem motivo razoável, a riqueza 

semântica do vocábulo. Pode-se muito bem considerar os recursos ambientais como 

“bens ambientais” com base em outros critérios, que não pressuponham seja ele 

“bem jurídico/objeto mediato de uma relação jurídica”.  

 

Não se pode negar, por exemplo, que tais recursos são tutelados pelo direito 

ambiental, a fim de que mantenham suas funções ambientais em condições de 

higidez, já que, sem o equilíbrio das partes (recursos ambientais), não se chega ao 

equilíbrio do todo (meio ambiente). Aliás, as razões que levam Milaré, Benjamin e 

Morato Leite a fazê-lo são exatamente essas: eles tomam por fundamento a 

utilidade, ou, mais que isso, a imprescindibilidade da higidez ambiental desses 

microbens para a consecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

                                                
31 Fato jurídico é todo aquele que faz nascer, modificar, preservar ou desaparecer uma relação 
jurídica. Na relação jurídica, ao sujeito ativo é atribuído um bem, e ao sujeito passivo uma obrigação 
(de dar, de fazer, de não fazer). Esta obrigação é o objeto imediato da relação jurídica. Já o bem do 
sujeito ativo, protegido pelo Direito, é o objeto mediato da relação jurídica. É ele o bem jurídico.  
32 Op. cit., p. 151-171.  
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Mas, ainda que se considere correto, conforme Piva, que a expressão bem 

ambiental só possa significar “objeto jurídico de uma relação jurídica ambiental”, 

pode-se, ainda assim, concluir que os recursos ambientais são bens ambientais, 

desde que se pressuponha - como nós - que o objeto jurídico mediato da relação 

jurídica ambiental é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e não o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, como acredita aquele autor.  

 

Ora, ainda que se considere que a ênfase do art. 225 da Constituição Federal 

recaia no equilíbrio ecológico do meio ambiente (daí repurtar-se imaterial o objeto 

desse direito), não há como negar que esse equilíbrio é indissociável do meio 

ambiente (e todos os recursos ambientais) no qual ele se manifesta. Do mesmo 

modo, se o meio ambiente ecologicamente equilibrado é o objeto das relações 

jurídicas ambientais, os recursos ambientais, dele fazendo parte, também o são.  

 

Nesses termos, admite-se a existência de um macrobem ambiental (meio 

ambiente ecologicamente equilibrado ou, mais propriamente, equilíbrio ecológico do 

meio ambiente) e microbens ambientais (recursos ambientais).  

 

 

4.3. Microbens ambientais não naturais 

 

É pacífico que os recursos naturais, a saber, aqueles que ocorrem 

naturalmente no globo terrestre (cuja existência não depende indústria do homem), 

sejam eles bióticos (fauna, flora e outros seres vivos) ou abióticos (ar, água, 

recursos minerais etc) compõem o meio ambiente e são indispensáveis ao seu 

equilíbrio ecológico, e, consequentemente, à sadia qualidade de vida. Por tais 

razões, concorda-se, nesta obra, que sejam microbens ambientais. A questão que 

ora se coloca é se o meio ambiente é constituído apenas de microbens ambientais 

naturais. Uma resposta negativa colocaria bens de outras naturezas fora do alcance 

protetivo do direito ambiental.  

 

Diversos estudiosos vêem com maus olhos a introdução de bens outros que 

não os naturais dentre os microbens que compõem o meio ambiente. Afirmam que, 
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com tal inclusão, haveria uma inadequada ampliação do objeto de tutela do direito 

ambiental, a ponto de fazê-lo se confundir com outros ramos do direito, em prejuízo 

de sua definição e, por conseqüência, de sua autonomia científica33. Além disso, 

assevera-se que a adoção de um conceito muito amplo de meio ambiente, a 

encerrar componentes físicos, psíquicos e sociais, resultaria num conceito sem 

nenhuma utilidade para o direito34.    

 

Coimbra concorda que não se pode alargar demais o conceito de meio 

ambiente, sob pena de não se poder caracterizá-lo e administrá-lo. Portanto, 

considera que “a parte preponderante da entidade ambiental cabe aos elementos 

naturais e seus prolongamentos, aferidos por sua relação essencial com a vida”. 

Sem embargo, admite que o meio ambiente também seja integrado por 

componentes artificiais (desde a morada do homem até os grandes aglomerados 

urbanos) e culturais (monumentos naturais, históricos e artísticos, indissociáveis da 

cultura e do estilo de vida de um povo, reservas ecológicas, parques nacionais, 

velhas fazendas, a memórias das cidades como parte da memória nacional, entre 

outros) 35.  

 

José Afonso da Silva, de sua vez, vê o meio ambiente como uma entidade 

única, mas, admitindo que ele é formado pela interação de elementos naturais, 

artificiais e culturais, considera a utilidade de se ressaltarem seus diversos aspectos 

(meio ambiente natural, meio ambiente cultural e meio ambiente artificial), pois, 

conforme o aspecto em questão, diverso será o regime jurídico36. 

 

Pensamos que o meio ambiente não congrega apenas elementos naturais, 

tampouco pode o macrobem ambiental ser reduzido a interações entre recursos 

naturais, englobando, também, as influências dos artificiais e os culturais. Por 

conseguinte, as moradias, os logradouros públicos, as edificações e núcleos 

habitacionais em geral (vilas, povoados, cidades etc) são microbens ambientais 

                                                
33 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental, p. 57. 
34 LÓPEZ, Fernando Ramón. El derecho ambiental como derecho de la función pública de la 
protección de los recursos naturales, p 106 e 107.  
35 COIMBRA, José de Ávila Aguiar. O outro lado do meio ambiente, p. 29.  
36 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional, p. 19-23. 
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artificiais, e os bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro são microbens 

ambientais culturais37. 

 

A propósito, a própria legislação pátria dá margem a tal concepção. A Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, V, enumera como “recursos 

ambientais” a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 

flora. Vê-se, portanto, que, além de microbens ambientais naturais, o rol contempla a 

expressão “elementos da biosfera”, de modo a permitir a inclusão, dentro do 

conceito de meio ambiente, dos ecossistemas humanos38. 

 

Conforme será visto mais adiante, além do seu valor como recurso ambiental 

natural, as cavidades naturais subterrâneas podem, eventualmente, ostentar 

características que as qualifiquem também como bens culturais. Tanto um (natural) 

como outro (cultural) aspecto poderão ter relevo na definição do regime jurídico de 

tutela ambiental a elas aplicável. Como não há grandes discussões quanto à 

natureza ambiental dos recursos naturais, convém nos dedicarmos com mais vagar 

à natureza ambiental dos bens culturais.  

 

 

4.3.1. Bens culturais 

 

 

4.3.1.1. Cultura e cultural 

 

                                                
37 Do ponto de vista extrajurídico, os elementos artificiais (moradias, logradouros públicos, cidades) 
não deixam de ser culturais, no sentido de que são produtos da criação humana. Sem embargo, os 
bens culturais de que falamos são apenas aqueles integrantes do patrimônio cultural brasileiro, 
conforme os requisitos constitucionalmente previstos, que veremos logo adiante.  
38 MILARÉ, Édis. O Direito do Ambiente – a gestão ambiental em foco. 6.ª ed. São Paulo: RT, 2009, p. 
118. De certa forma distinta é a visão de Wladimir Passos de Freitas, que, ao interpretar não 
exatamente o inciso V, mas sim o inciso I do mesmo artigo 3.º, ou seja, o conceito de meio ambiente, 
afirma que ele é restritivo, abrangendo apenas os recursos naturais, o que se explicaria pela época 
em que a lei foi elaborada. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 3.ª ed. 
São Paulo: RT, 2005, p. 16.  
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A palavra cultura tem sua origem no verbo latino colere, alusivo à ação de 

cultivar a terra. Embora ainda possa referir-se a essa realidade, seu campo de 

abrangência semântica evoluiu bastante ao longo do tempo, de modo que, nos dias 

de hoje, em acepções vulgares, cultura também pode significar o resultado do cultivo 

da terra; a parte cultivada de uma unidade produtiva ou de uma região; o cultivo de 

células, microorganismos ou alguns animais; o conjunto de conhecimentos ou o 

saber de uma pessoa ou de um grupo; o conjunto de padrões de comportamento, 

crenças, conhecimentos, costumes etc. que distinguem um grupo social; a forma ou 

etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais, espirituais (de um lugar 

ou período específico); civilização (v.g., cultura clássica, cultura muçulmana), ou 

o complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão 

das belas-artes, ciências humanas e afins39.  

 

No âmbito científico, o conceito de cultura foi inventado no século XIX, no 

domínio de uma recém-criada ciência social: a etnologia. O escopo desse novel 

ramo do conhecimento era pensar a especificidade humana na diversidade dos 

povos e dos “costumes”, tentar dar uma nova resposta à velha questão da 

diversidade humana de um ponto de vista original, e não a partir das diferenças 

biológicas (diversidade de raças) 40.  

 

Embora o léxico veicule cultura, numa de suas acepções, como sinônimo 

de civilização, na filosofia e na antropologia cultural tal equiparação deve ser 

evitada. A propósito, Pugliesi observa que, enquanto o termo alemão ‘Kultur’ era 

utilizado, pelo final do século XVI e início do XIX, para significar os aspectos 

espirituais de dada comunidade, nos mesmos períodos, na França, o termo 

‘Civilisation’ indicava, sobretudo, as realizações materiais de um povo, e que a 

civilização, por meio da tecnologia, marca a capacidade de tornar concretas as 

aspirações e indicações surgidas na cultura41.  

 

Na filosofia geral e do direito, cultura pode significar tudo aquilo que é 

construído pelo homem em razão de um sistema de valores, ou, ainda, “a natureza 

                                                
39 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa,p. 888.  
40 CUCHE, Denis. A noção de cultura nas ciências sociais, p. 33 e 34.  
41 PUGLIESI, Márcio. Sujeito – traços de um projeto burguês, p. 153 e p. 164, nota 282. 
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transformada ou ordenada pelo homem com o escopo de atender aos seus 

interesses” 42.  

 

Cultural, por sua vez, é o adjetivo empregado para identificar a relação de 

algum substantivo com a cultura, em quaisquer das acepções deste vocábulo. 

Assim, por exemplo, fala-se em prática cultural, bagagem cultural, realidade cultural, 

contexto cultural, patrimônio cultural, programação cultural etc.  

 

Sigamos, agora, para a análise do bem cultural, conforme delineado por 

nosso direito.  

 

 

4.3.1.2. O bem cultural  

 

O art. 216, caput, da Constituição da República, tem a seguinte redação: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

De sua leitura, percebe-se que os bens integrantes do patrimônio cultural 

brasileiro são aqueles “portadores de referência à identidade, à ação ou à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Logo, é nessa 

representação ou evocação da identidade, da ação ou da memória de quaisquer dos 

                                                
42 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico, p. 1185. 
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grupos formadores do povo brasileiro que o ordenamento constitucional reconhece o 

valor cultural desses bens.   

 

Em razão desse valor cultural, a Constituição, no § 1.º do art. 216, 

incumbe ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, a promoção e 

proteção do patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, entre outras formas de acautelamento e 

preservação.  

 

Para que as gerações presentes e futuras possam fruir o valor cultural 

desses bens, eles são submetidos a um regime jurídico especial de tutela, por força 

do qual os seus proprietários, como também o Poder Público e terceiros poderão ser 

submetidos a uma série de obrigações positivas e negativas.  

 

Tendo em vista tais restrições ao direito de propriedade, por razões de 

segurança jurídica, a incidência desse regime jurídico sobre um determinado bem 

cultural deve ser precedida de sua individualização e do reconhecimento oficial de 

seu valor cultural (com a consequente imposição de medida de acautelamento), seja 

por ato administrativo do Poder Público (v.g., tombamento, inventário, registro etc), 

seja por via legal (lei de zoneamento, tombamento legislativo etc) ou judicial (ação 

civil pública declaratória de valor cultural) 43.  

 

Embora o conceito constitucional de patrimônio cultural brasileiro, em 

tese, permita nele inserir quase todos os produtos culturais que evoquem a 

memória, a identidade ou a ação de algum grupo formador da sociedade brasileira, 

não é possível submetê-los todos eles à tutela preservacionista, que, conforme 

ressaltado no parágrafo anterior, pressupõe sua individualização e reconhecimento 

oficial. Tal impossibilidade decorre quer de dificuldades práticas insuperáveis, quer 

porque implicaria o total engessamento da vida cultural - que, por natureza, é 

dinâmica – e o consequente empobrecimento do patrimônio cultural. Por isso, 

cumpre preservar apenas aqueles produtos culturais mais relevantes, como também 

                                                
43MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro – doutrina –

jurisprudência – legislação, p. 53-56. 
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amostras daqueles mais rotineiros, de modo a evitar o empobrecimento cultural que 

resultaria de seu desaparecimento44.  

 

Postas tais questões preliminares, cumpre enfrentar outro tema de relevo. 

Não há dúvida que os bens integrantes do patrimônio cultural sejam bens culturais 

tutelados pelo direito. Mas, será que apenas eles merecem o status jurídico de bens 

culturais? Não haveria bens que, embora não amoldáveis ao conceito do art. 216 da 

Carta da República, possuem valor cultural, e, por tal razão, têm guarida na ordem 

jurídica? Ou seja, não existiriam bens que, embora não integrantes do patrimônio 

cultural brasileiro, sejam protegidos de alguma forma, por seu valor cultural? 

 

Reisewitz, acertadamente, afirma que sim. Segundo ela, bens culturais 

são todas as coisas, materiais ou imateriais, que tenham valor cultural, 

independentemente de integrarem ou não o patrimônio cultural45.  

 

De fato, não se pode atribuir o status de culturais apenas aos bens 

incluídos no patrimônio cultural brasileiro. A propósito, conforme bem observa a 

autora, a ordem constitucional não agasalha somente as manifestações culturais 

amoldáveis aos contornos ditados no artigo 216 da Lei Maior, como também os 

produtos das mais diversas fontes culturais, cuja valorização e difusão devem ser 

incentivadas e apoiadas pelo Estado, conforme proclama o art. 215.  

 

Aliás, o § 3.º desse dispositivo, introduzido pela Emenda Constitucional n. 

48/2005, reforça tal conclusão, ao referir-se, no inciso I, especificamente ao 

patrimônio cultural, ao passo que, nos incisos II e IV, simplesmente a bens culturais 

ou bens de cultura:  

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 

e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais. 

                                                
44RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Estudos de Direito do Patrimônio Cultural, p. 93 e 94.  
45 REISEWITZ, Lúcia. Direito Ambiental e Patrimônio Cultural – direito à preservação da memória, 

ação e identidade do povo brasileiro, p. 99.  
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§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional. 

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 

significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 

visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 

poder público que conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

48, de 2005) 

I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

II - produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 

múltiplas dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

IV - democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

V - valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

 

Frise-se, porém, que apenas os bens culturais individualizados e 

reconhecidos pelo Poder Público como integrantes do patrimônio cultural brasileiro 

estão sujeitos ao rigoroso regime jurídico de preservação decorrente da subsunção 

ao artigo 216 da Lei Fundamental.  

 

 

4.3.1.3. Bens culturais como microbens ambientais 

 

Bens culturais podem ser considerados bens ambientais?  

 

A resposta a tal questão é de sumo relevo, em razão de que, a depender 

dela, diferentes implicações podem emergir. Uma resposta positiva, além de 

importar a admissibilidade da tutela, pelo direito ambiental, dos aspectos culturais do 

meio ambiente (meio ambiente cultural), pode resultar, por exemplo, na 

responsabilidade objetiva pelo dano ao bem ambiental-cultural, na exigência de 

licenciamento ambiental caso uma atividade ou obra apresente risco de dano ao 
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meio ambiente cultural e na consequente consideração do impacto ao meio 

ambiente cultural nas avaliações de impacto ambiental.  

 

No subitem 4.3, já defendemos que o macrobem ambiental contempla 

interações entre microbens naturais, artificiais e culturais, o que sinalizava que 

admitimos microbens ambientais de natureza cultural. No presente subitem, 

aproveitamos para aprofundar os argumentos que invocamos em prol, 

especificamente, da existência dos microbens ambientais culturais.  

 

Preambularmente, insta recordar que a redação da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente abre espaço para cogitar a possibilidade de se visualizar 

bens culturais dentre os recursos ambientais do tipo “elementos da biosfera”. 

Doravante, apontar-se-ão quais as razões para adentrar-se o caminho interpretativo 

a partir daí autorizado, ou seja, para atribuir o status de bem ambiental a bens 

culturais.  

 

Inicialmente, há que se frisar que são raríssimos os lugares na Terra que 

permanecem intocados pela atividade humana. Há milhares de anos, o homem vem 

interagindo com o meio natural, alterando-o por meio de seu engenho criativo, a fim 

de torná-lo mais útil ou confortável46. Assim, é simplesmente inviável conceber um 

meio natural isolado, imaculado, como âmbito de incidência do direito ambiental.  

 

De outra banda, a análise da temática relacionada com um dos principais 

objetivos do moderno direito ambiental, a preservação da biodiversidade47, 

                                                
46 Antonio Carlos Diegues menciona estudo do Banco Mundial que aponta que a composição e 
distribuição atual das plantas e animais nas florestas úmidas da África central são resultado da 
introdução de espécies exóticas, da criação de novos habitats e manipulação continuada pelos povos 
da floresta durante milhares de anos, de modo que tais florestas podem ser consideradas artefatos 
culturais humanos, inexistindo áreas que muitos relatórios teriam denominado como intocadas ou 
primárias. O mito moderno da natureza intocada. 6.a. ed. São Paulo: HUCITEC: Nupaub-USP/CEC, 
2008, p. 155, 
47 José Joaquim Gomes Canotilho insere a problemática da biodiversidade, conjuntamente com a 
questão do efeito estufa, da destruição da camada de ozônio e das mudanças climáticas, dentre os 
“problemas ecológicos de segunda geração”, para os quais a humanidade despertou mais 
recentemente, que são causados pela combinação de fatores de poluição, e se caracterizam pela 
base científica na sua detecção e enfrentamento, e pela solidariedade para com os direitos das 
gerações futuras, ao passo que na fase anterior, em que relevava a preocupação com os “problemas 
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contemplada expressamente na Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade 

Biológica, de 199248, fornece uma razão adicional em prol de tal entendimento. 

Conforme argutamente pondera Guido Fernando Silva Soares49:  

 

“Por outro lado, com apoio na moderna noção de diversidade biológica 

(biodiversidade) e em razão da necessidade de sua preservação, torna-se 

claro que o componente cultural, que é o traço característico do ser 

humano e um dos componentes de seu hábitat, deva igualmente figurar no 

rol dos assuntos relativos à proteção internacional do meio ambiente 

global, a título de preservar-se a biodiversidade!”. 

 

Em outras palavras, o ilustre professor atenta para o fato de que a 

preservação da biodiversidade pressupõe a preservação da biodiversidade humana, 

e, em sendo o homem um ser cultural, não há como preservar-se a biodiversidade 

sem a consideração dos seus aspectos culturais.  

 

Em suma: tanto o meio ambiente como o homem são realidades naturais 

e culturais, não sendo factível ao direito ambiental preservar o equilíbrio ecológico 

do meio ambiente, visando à sadia qualidade de vida, sem que tenha por alvo tanto 

os fenômenos naturais como os culturais.  

 

O direito brasileiro é sensível à necessidade de se tutelar, de forma 

conjugada, o meio ambiente nos seus aspectos natural e cultural.  

 

Como salienta Miranda, nosso constituinte, reconhecendo a íntima 

relação entre cultura e meio ambiente, elencou os sítios de valor paisagístico e 

ecológico – que, numa análise rasa, seriam bens meramente naturais – como 

integrantes do patrimônio cultural brasileiro (CF/88, art. 216, V). Além disso, o 

Decreto-Lei n. 25/37, voltado à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, 

                                                                                                                                                   

ecológicos de primeira geração”, a ênfase era na prevenção e combate à poluição, e na subjetivação 
do direito ao meio ambiente como direito fundamental ambiental. Direito constitucional ambiental 
português: tentativa de compreensão de 30 anos das gerações ambientais no direito constitucional 
português. In: Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, p. 1 e 2. 
48 Promulgada no Brasil por meio do Decreto n. 2.519/1998. 
49 SOARES, Guido Fernando da Silva. Direito internacional do meio ambiente – emergência, 

obrigações e responsabilidades, p. 132. 
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admite o tombamento (instrumento tipicamente aplicável à tutela de bens culturais) 

de monumentos, sítios e paisagens dotados pela natureza de feições notáveis (art. 

1.º, § 2.º) 50.  

 

No mesmo sentido, Rodrigues assinala que o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC – tem como um de seus objetivos 

“proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural” (art. 4.º, VII, da Lei n. 

9.985/2000). Nesse diapasão, o plano de manejo dos parques nacionais, que deve 

indicar as atividades que podem ser efetuadas nessa modalidade de unidade de 

conservação e as zonas correspondentes, poderá prever uma zona histórico-

cultural, sendo aquela onde são encontradas manifestações históricas e culturais ou 

arqueológicas, a serem preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o 

público, a fim de servirem à pesquisa, educação e uso científico (art. 7.º, V, do Dec. 

84.017/1979) 51. 

 

Nessa mesma toada, a Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) n. 01/1986, que dispõe sobre o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), arrola dentre as atividades que 

obrigatoriamente serão desenvolvidas no âmbito do estudo, com vistas a um 

diagnóstico da situação ambiental atual da área de influência do projeto, a 

consideração do meio sócio-econômico, o que deve incluir os sítios e monumentos 

arqueológicos, históricos e culturais da comunidade. Logo, a norma engloba no 

âmbito da análise ambiental aspectos nitidamente culturais.  

 

Em suma, portanto, em que pese à opção sistemática do legislador 

constituinte, que postou as normas pertinentes à tutela do patrimônio cultural (art. 

216) e do meio ambiente (art. 225) em capítulos diversos, o patrimônio cultural está 

inserido no âmbito do meio ambiente52. Logo, todo bem integrante do patrimônio 

                                                
50 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro – doutrina –

jurisprudência – legislação, p. 13. 
51 RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Patrimônio cultural e seus instrumentos jurídicos de proteção: 
tombamento, registro, ação civil pública, estatuto da cidade, p. 270.  
52 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro – doutrina –

jurisprudência – legislação, p. 11-13. 
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cultural é um bem ambiental, já que consiste num componente do meio ambiente 

cuja preservação é essencial à sadia qualidade de vida (à sobrevivência da 

identidade cultural da nação brasileira e de seus diversos grupos).  

 

Mas nem todo bem cultural é um bem ambiental: alguns deles, em razão 

da dinâmica inerente aos fenômenos culturais, podem até mesmo desaparecer, sem 

que isso tenha relevância para a sadia qualidade de vida.  

 

Com efeito, apenas os bens culturais integrantes do patrimônio cultural 

submetem-se a um regime jurídico mais rigoroso, que envolve obrigações positivas 

e/ou negativas para seus proprietários, para o Poder Público e para terceiros. Tais 

restrições são impostas, justamente, por serem bens essenciais à sadia qualidade 

de vida (característica inerente a qualquer bem ambiental). Conforme observa 

Reisewitz em relação aos componentes do patrimônio cultural, são eles que 

“compõem o ambiente essencial à qualidade e à manutenção da vida humana, na 

justa medida em que sua preservação garante nossa sobrevivência histórica e 

cultural” 53.  

 

Além disso, em simetria com o que se deu em relação ao macrobem 

ambiental no art. 225 da Constituição Federal, o art. 216, § 1.º, referindo-se 

especificamente ao patrimônio cultural brasileiro, conferiu ao Poder Público o dever 

de promovê-lo e protegê-lo, com a colaboração da coletividade. A mesma obrigação 

não se nota no art. 215, em relação aos bens culturais em geral. 

 

 

4.4. O bem ambiental é um bem difuso? 

 

Parte da doutrina ambientalista, conforme acima antecipado, considera bens 

difusos o equilíbrio ecológico do meio ambiente (macrobem ambiental) e 

determinados recursos ambientais (microbens ambientais).  

                                                
53 REISEWITZ, Lúcia. Direito Ambiental e Patrimônio Cultural – direito à preservação da memória, 

ação e identidade do povo brasileiro, p. 99. Ressalve-se, porém, que essa autora, a exemplo de Rui 
Carvalho Piva, não vê nos recursos ambientais a qualidade de bens ambientais. À semelhança de 
Piva, que vê no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado o bem jurídico ambiental, ela, 
no campo cultural, enxerga no direito à preservação do patrimônio cultural o bem jurídico tutelado 
pelo direito ambiental.  
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Para esses estudiosos, a nova classificação se justificaria porque tais bens 

não pertencem a um ente público, e tampouco integram o patrimônio de um ente 

privado, de modo que não se amoldariam a nenhum dos ramos da tradicional 

dicotomia bens públicos x bens privados.  

 

Nessa linha de pensamento, quando a CF/88 insere textualmente alguns dos 

recursos ambientais dentre aqueles da União54 ou dos Estados55, na verdade, teria 

prescindido de técnica jurídica mais apurada e visado a, tão somente, outorgar 

àqueles entes políticos a gestão e a proteção dos atributos ambientais de tais bens, 

mas não o seu domínio, não a sua titularidade, que pertenceria à coletividade.  

 

Sob a ótica dessa vertente doutrinária, o Código Civil de 2002 teria andado 

mal ao, reiterando o que dispunha seu antecessor, inserir dentre os bens públicos 

alguns de uso comum do povo, já que tais bens, à luz da Constituição Federal e do 

Código de Defesa do Consumidor, já não se coadunariam com o regime do direito 

de propriedade reservado aos bens sob o domínio do Estado. As palavras de Fiorillo 

resumem tal ponto de vista56:  

 

“Todavia, com o advento da Constituição Federal de 1988, nosso sistema de 

direito positivo traduziu a necessidade de orientar um novo subsistema 

jurídico orientado para a realidade do século XXI, tendo como pressuposto a 

moderna sociedade de massas dentro de um contexto de tutela de direitos e 

interesses adaptados às necessidades principalmente metaindividuais. Foi 

exatamente através do enfoque, antes aludido que, em 1990, surgiu a Lei 

Federal n. 8.078, que, além de estabelecer uma nova concepção vinculada 
                                                
54 Art. 20. São bens da União: (...) III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; (...) VI 
- o mar territorial; (...) X – as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-
históricos. 
55 Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 
União; II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas 
sob domínio da União, Municípios ou terceiros; 
56 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. O direito de antena em face do direito ambiental no Brasil, p. 
155 e 156. A obra de Maria Helena Diniz, por ele referida, é o Dicionário Jurídico, vol. 1. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p. 393.  
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aos direitos das relações de consumo, criou a estrutura que fundamenta a 

natureza jurídica de um novo bem, que não é público nem privado: o bem 

difuso.  

“Definidos como transindividuais e tendo como titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato, os denominados interesses ou direitos difusos 

(art. 81, parágrafo único, I, da Lei n. 8.078/90) pressupõem, sob a ótica normativa, a 

existência de um bem “indivisível”, ou seja, que “não pode ser fracionado por sua 

natureza, por determinação de lei ou por vontade das partes”, conforme 

ensinamento de Maria Helena Diniz. Criado pela Constituição Federal de 1988, 

conforme estabelece o art. 129, III, o direito difuso passou, a partir de 1990, a 

possuir definição legal, com evidente reflexo na própria Carta Magna, configurando 

nova realidade para o intérprete do direito positivo”.  

 

Ousamos discordar do festejado autor, por não reconhecermos a existência 

de uma categoria jurídica de “bens difusos”, ao menos em termos que a tornassem 

inconciliável com a categoria jurídica dos bem públicos.  Antes que nos façamos 

entender mal, cumpre passarmos logo aos esclarecimentos.  

 

Para nós, bens são objetos de direitos. E não se discute que, sobre um 

mesmo objeto, possam incidir direitos de diferentes espécies, titulados por sujeitos 

diversos. Sobre um determinado bem imóvel, por exemplo, podem coexistir direitos 

de propriedade, de posse, e de garantia, pertencentes a sujeitos distintos.  

 

O conceito de direitos ou interesses difusos, como visto, consta em nosso 

ordenamento. Para esse conceito, a titularidade do direito difuso é relevante: deve 

ser indeterminada. É-lhe indiferente, porém, a circunstância de eventual direito de 

propriedade incidir sobre o objeto de um direito difuso, bem como se o titular desse 

domínio é sujeito de direito público ou privado.  

 

De outro lado, nosso direito conceitua o que sejam bens públicos e 

particulares. Essa classificação é feita com base na natureza pública ou privada do 

titular do domínio sobre o bem.  

 

Logo, é perfeitamente possível que um determinado bem, a um só tempo, 

sofra a incidência do domínio de um ente público ou privado (sendo, por isso, um 

bem público ou privado), e, de outro lado, seja objeto de um direito difuso. Seria o 
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exemplo de um bem imóvel sito à margem de um rio. A um só tempo ele é objeto do 

direito de propriedade de um sujeito determinado e sofre a incidência do direito da 

coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que impõe ao 

proprietário manter a vegetação da área de preservação permanente.   

 

Embora nosso ordenamento conceitue os “direitos difusos”, ele não fornece 

elementos para a definição de uma categoria de “bens difusos”. Ao que nos parece, 

a consideração dos bens de uso comum como sendo “bens difusos” resultou da 

mistura entre elementos definidores do conceito de direitos difusos com aqueles que 

definem a natureza pública ou privada de determinados bens. Tal construção 

doutrinária não nos parece adequada, porquanto a classificação dos bens em 

públicos ou privados usa por critério a natureza pública ou privada do titular do 

direito de propriedade que sobre eles incide, parâmetro esse que é totalmente 

indiferente ao conceito de direito difuso, que, aliás, conforme salientado, pode 

coexistir, sobre um determinado bem, com o direito de propriedade, seja seu titular 

público ou privado.  

 

Logo, não se vê óbice em continuar a considerar públicos aqueles bens de 

uso comum outorgados à União, aos Estados ou aos Municípios, já que a 

titularidade pública do direito de propriedade não lhes afasta da incidência do direito 

difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

 

 

5. Patrimônio 

 

Como observa Milaré, o termo patrimônio vem do latim patris + munus 

(incumbência do chefe e patriarca, o paterfamilias dos romanos), de uma época em 

que a família de estrutura patriarcal procurava cuidar de seu patrimônio para a 

subsistência de seus membros. Posteriormente, com o desenvolvimento das 

sociedades, chegou-se aos conceitos de patrimônio público e privado, 

contemplando-se, também, patrimônios pertencentes a organizações sociais57. 

 

                                                
57 MILARÉ, Édis. O Direito do Ambiente – a gestão ambiental em foco, p. 205 e 206.  
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As acepções para o vocábulo patrimônio atualmente discriminadas no léxico, 

em resumo, remetem à idéia de herança e/ou conjunto de bens58: 

 

“1 herança familiar 

2  conjunto dos bens familiares  

3  fig. grande abundância; riqueza, profusão <p. artístico> 

4  bem ou conjunto de bens naturais ou culturais de importância 

reconhecida num determinado lugar, região, país ou mesmo para a 

humanidade, que passa(m) por um processo de tombamento para que 

seja(m) protegido(s) e preservado(s)  

<a Floresta da Tijuca é um dos mais notáveis p. do Rio de Janeiro> <Ouro 

Preto é uma das cidades históricas brasileiras tombadas pelo p. da 

Unesco> 

5 JUR conjunto dos bens, direitos e obrigações economicamente 

apreciáveis, pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa”.  

 

 

6. Patrimônio no Direito 

 

À semelhança do que ocorre em relação ao conceito de bens, é no direito 

privado que encontramos as primeiras definições do conceito de patrimônio. O 

Dicionário Jurídico de Maria Helena Diniz, a propósito, contempla o seguinte 

verbete59:  

 

“Patrimônio. Direito civil. Complexo das relações jurídica de uma pessoa que 

tenham valor econômico (Clóvis Beviláqua). Incluem-se no patrimônio: a 

posse, os direitos reais, as obrigações e as ações correspondentes a tais 

direitos. O patrimônio abrange direitos e deveres redutíveis a dinheiro, 

conseqüentemente, nele não estão incluídos os direitos de personalidade, os 

pessoais entre cônjuges, os oriundos do poder familiar e os políticos”.  

 

 

6.1. O patrimônio ambiental 

 

                                                
58 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, p. 2151. 
59 V. 3, p. 615 e 616.  
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Na seara jusambiental, o termo patrimônio assume um colorido peculiar: é-lhe 

inerente a idéia de que o complexo de bens naturais e culturais que compõem o 

patrimônio ambiental é herdado das gerações passadas pelas gerações presentes, 

que deverão, por sua vez, transmiti-lo às futuras. Logo, cada geração que o recebe 

exerce sua posse, sua custódia, mas não pode dele dispor como bem queira, pois 

tem o dever de entregá-lo às futuras gerações, para que elas também possam dele 

usufruir.  

 

Essa noção tem raízes nas filosofias de diversas vertentes culturais, bem 

como nas tradições islâmica e judaico-cristã. O filósofo inglês John Locke, por 

exemplo, afirmava que, seja em função de um imperativo natural, ou em razão do 

presente de Deus para Adão e sua posteridade, a humanidade detinha o mundo em 

comum, e o homem não devia se apropriar de mais frutos da natureza que os 

necessários, a fim de não esgotá-los. Já segundo o direito islâmico, cada geração 

recebe de Deus o direito de usar, mas não de abusar dos recursos naturais, pois 

tem a obrigação de por eles zelar e de repassá-los às futuras gerações.  Na tradição 

judaico-cristã, de seu turno, a Terra é uma dádiva divina, que deve ser cuidada e 

passada adiante para cada geração. Essa tradição influenciou tanto o sistema 

common law como o civil law, e é encontradiça até mesmo no direito socialista60.  

 

Tal concepção de patrimônio ambiental foi construída a partir do direito 

internacional do meio ambiente, por meio da doutrina do patrimônio comum da 

humanidade (common heritage of mankind). Nas palavras de Weiss61:  

 

                                                
60 WEISS, Edith Brown. In fairness to future generations: International law, common patrimony and 

intergenerational equity, p. 18 e 19. A opinião  de John Locke, segundo a fonte citada pela autora, 
está em “An Essay Concerning the true Original, Extent and End of Civil Government,”, Second 

Treatise on Civil Government, par. 25, 31, 33, 37, in Social Contract (1968).  
61 Tradução livre do autor. Op. cit., p. 48. Redação no original: “While the doctrine was first 
mentioned by Joseph Kroll in 1935 (“domaine public universal qui informe le patrimoine commun de 
l’Humanité”), it was not developed and promoted until after 1950, when A. A. Cocca and others 
began to stress its relevance to common environments, such as outer space. As enunciated by Amb. 
Pardo of Malta in 1967 and applied to the oceans, the doctrine has five principal elements: non-
ownership of the heritage; shared management; shared benefits; use exclusively for peaceful 
purposes; and conservation for mankind, including future generations. The United Nations General 
Assembly adopted the doctrine in 1970 as the basis for the subsequent Law of the Sea Conference.”  
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“Apesar de a doutrina ter sido primeiramente mencionada por Joseph Kroll em 

1935 (“domaine public universal qui informe le patrimoine commun de 

l”Humanité), ela não foi desenvolvida e promovida até depois de 1950, 

quando A. A. Cocca e outros começaram a salientar sua relevância para os 

ambientes comuns, tais como o espaço sideral. Conforme enunciada pelo 

Emb. Pardo de Malta em 1967 e aplicada aos oceanos, a doutrina tem cinco 

principais elementos: não-propriedade do patrimônio; gerenciamento 

compartilhado; benefícios compartilhados; uso exclusivo para propósitos 

pacíficos; e conservação para a humanidade, incluídas as futuras gerações. A 

Assembléia Geral das Nações Unidas adotou a doutrina em 1970 como base 

para a subsequente Conferência sobre o Direito do Mar”.  

 

Nesse sentido, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, 

elaborada na Conferência da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura realizada em Paris de 17 de outubro a 21 de novembro 

de 1972, em seu artigo 4.º62, dispõe que os Estados-partes da Convenção deverão 

reconhecer que a obrigação de assegurar a identificação, proteção, conservação 

apresentação e transmissão às gerações futuras do patrimônio citado nos artigos 1.º 

e 2.º63 recai, primariamente, nos Estados em que tais bens estão situados. 

 

Com semelhante espírito, a Declaração da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, produzida no mesmo ano, em Estocolmo, proclama 

que “defender e melhorar o meio ambiente humano para as presentes e futuras 

gerações tornou-se uma meta imperativa para a humanidade, a ser buscada 

conjuntamente e em harmonia com as metas fundamentais estabelecidas para a paz 

o desenvolvimento econômico e social mundial” 64. Já seu princípio 1 estipula que “O 

homem tem o direito fundamental à liberdade, igualdade e adequadas condições de 

                                                
62 Art. 4.º Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, 
protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and 
natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that 
State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with 
any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, 
which it may be able to obtain. 
63 Os artigos 1.º e 2.º definem as espécies de bens culturais e naturais de valor universal excepcional, 
formadores, portanto, do patrimônio cultural e do patrimônio natural mundiais. 
64 6. (…) To defend and improve the human environment for present and future generations has 
become an imperative goal for mankind-a goal to be pursued together with, and in harmony with, 
the established and fundamental goals of peace and of worldwide economic and social development. 
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vida, num meio ambiente de qualidade que permita uma vida de dignidade e bem-

estar, e carrega a solene responsabilidade de proteger e melhorar o meio ambiente 

para as gerações presentes e futuras” 65.  

 

Nessa esteira, convém assentar que o patrimônio ambiental não se reduz à 

noção de propriedade, mas a engloba. É como se nós, das gerações presentes, 

pudéssemos, na condição de proprietários, consumir seus frutos (já que precisamos 

sobreviver), sem, no entanto, comprometer a capacidade regenerativa do 

patrimônio, a fim de que ele também possa servir às gerações do porvir 66.  

 

Nossa Constituição Federal, em sintonia com o estado da arte na concepção 

jusfilosófica do meio ambiente, reconheceu o caráter intergeracional do patrimônio 

ambiental, ao estipular, na regra matriz da tutela ambiental, que não apenas as 

gerações presentes como também as futuras têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado67. Uma das formas, portanto, em que a expressão 

patrimônio ambiental é utilizada no âmbito jurídico (patrimônio jurídico ambiental), 

é como sinônimo do macrobem ambiental consagrado na Constituição da 

República68. Mas não é a única.  

 

A propósito encontramos diversos “patrimônios” espalhados no texto 

constitucional, compostos por bens ambientais culturais e/ou naturais, e que, 

portanto, também podem ser considerados patrimônios ambientais, espécies do 

gênero patrimônio ambiental (macrobem ambiental). Em razão da importância 

sócio-ambiental de cada um desses conjuntos de bens, a Constituição impõe ao 

Poder Público e à coletividade o dever de preservá-los.  

 

                                                
65 Principle 1 - Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in 
an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn 
responsibility to protect and improve the environment for present and future generations.  
66 OST, François. The heritage and future generations, p. 155.  
67 CF, art. 225, caput.  
68 Nesse sentido (como equivalente à qualidade ambiental constitucionalmente tutelada) a expressão 
patrimônio ambiental é empregada por José Afonso da Silva. Direito Ambiental Constitucional,  p. 
82-84. Em sentido semelhante é empregada por Édis Milaré. O Direito do Ambiente – a gestão 

ambiental em foco, passim.  
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Assim, por exemplo, a Constituição Federal, em seu artigo 216, fala em 

patrimônio cultural brasileiro, incumbindo ao Poder Público, com a colaboração da 

comunidade, sua promoção e proteção, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, entre outras formas de acautelamento e 

preservação.  

 

O significado da expressão “patrimônio cultural brasileiro” já foi por nós 

elucidado no capítulo anterior. Convém acrescer, porém, que a carta constitucional, 

em algumas passagens, fez desnecessária menção a outros patrimônios, que, por 

estarem compreendidos no âmbito do patrimônio cultural, careceriam de serem 

expressamente referidos. Assim, no art. 5.º, LXXIII, nossa Carta Magna fala em ação 

popular contra ato lesivo ao “patrimônio histórico e cultural”; no art. 24, ao prever a 

competência concorrente, dispõe sobre a “proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico e paisagístico”; e, no art. 30, IX, insere na competência dos Municípios a 

“proteção do patrimônio histórico-cultural”. Semelhantemente, no art. 23, III, fala da 

competência comum para “proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 

sítios arqueológicos”, e, no inciso IV, fala de “obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural”.  

 

Essa prolixidade do constituinte é herança da tradição constitucional e 

legislativa anterior, e pode ser explicada pela preocupação em abarcar os bens 

culturais das mais diversas espécies. Bastaria, porém, que se utilizasse a expressão 

“patrimônio cultural” 69.  

 

Outra espécie do patrimônio ambiental expressamente referida no texto 

constitucional é o patrimônio genético do país. Sua integridade deve ser 

preservada pelo Poder Público, a quem também cumpre fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético70. Um patrimônio genético 

é composto pelo conjunto de bens (recursos) que contenham material genético 

(unidades funcionais responsáveis pelas características hereditárias). Logo, 

                                                
69 RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Patrimônio cultural e seus instrumentos jurídicos de proteção: 
tombamento, registro, ação civil pública, estatuto da cidade, p. 272.  
70 CF, art. 225, § 1º, II.  
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preservar o patrimônio genético de um país é manter a diversidade entre organismos 

de uma mesma espécie, entre espécies diferentes e entre ecossistemas. Em outras 

palavras, preservar o patrimônio genético é preservar a diversidade biológica, fator 

indispensável para o equilíbrio ecológico do meio ambiente. Portanto, não é tarefa 

que cumpre apenas ao Poder Público, mas a toda a coletividade.  

 

A Carta Cidadã também faz referência a biomas por ela considerados 

patrimônio nacional: a Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 

Mar, o Pantanal Mato-Grossense, e a Zona Costeira71. Neste ponto, a Lei Maior, ao 

qualificar tais patrimônios como “nacionais”, não os incorporou ao patrimônio da 

União (até por que nacional, semanticamente, não equivale a federal), mas, tão 

somente, visou conferir-lhes um maior grau de proteção, autorizando que a atividade 

humana realizada em seu interior sofresse restrições em prol do equilíbrio ambiental.  

 

Cada um desses patrimônios (cultural brasileiro, genético do País, nacional), 

como espécie do gênero patrimônio ambiental, mantém a marca da 

intergeracionalidade (ou transgeracionalidade). Desse modo, embora possamos 

usufruir das benesses providas pelos bens que os integram (tais como as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais, dentre outros bens do patrimônio cultural; e a biodiversidade e dos 

serviços ambientais prestados pela Amazônia e demais biomas), devemos preservar 

sua “capacidade regenerativa”, seu “capital produtivo” -, para que as futuras 

gerações também possam gozar de seus frutos e/ou produtos.   

                                                
71 Não é pacífica a aceitação da Zona Costeira como bioma. O IBGE, por exemplo, não a incluiu no seu 
mapa de biomas do Brasil, de 2004.  
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II - CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS E PATRIMÔNIO 

AMBIENTAL ESPELEOLÓGICO  

 

 

1. Cavidades naturais subterrâneas como bens ambientais 

 

 

1.1. Cavidades naturais subterrâneas: conceito jurídico 

 

O parágrafo único do artigo 1.º do Decreto n. 99.556, de 1.º de outubro de 

1990, na redação conferida pelo Decreto n. 6.640, de 7 de novembro de 2008, 

conceitua cavidade natural subterrânea, in verbis:  

 

Parágrafo único. Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e 

qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem 

abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, 

toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e 

hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os 

mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos 

naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha 

encaixante. 

 

Logo, como bem indica referido dispositivo normativo, o vocábulo “caverna” é 

um daqueles coloquialmente empregados para exprimir uma cavidade natural 

subterrânea, e, no presente trabalho, será frequentemente empregado como seu 

sinônimo, para representar todas as espécies dessas cavidades (cavernas, grutas, 

lapas etc).  

 

É interessante notar que a concepção de caverna definida no decreto é 

antropocêntrica, já que tem por paradigma a acessibilidade do homem ao interior da 

cavidade. O meio subterrâneo, porém, também é formado por fendas menores, que, 

embora não possam ser transpostas por corpos de dimensões humanas, são 

penetráveis por organismos de menor porte, vertebrados ou invertebrados1.  

 

                                                
1 TRAJANO, Eleonora; BICHUETTE, Maria Elina. Biologia Subterrânea – introdução, p. 21.  
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1.2. Cavidades naturais subterrâneas: tipologia 

 

Howarth classifica as cavidades, quanto às suas dimensões, em 

microcavidades (aquelas com diâmetro menor que 0,1cm), mesocavidades (aquelas 

com diâmetro entre 0,1 e 20cm) e macrocavidades (aquelas com diâmetro superior a 

20cm).2 Evidente, portanto, que todas as cavidades naturais subterrâneas acessíveis 

ao homem são macrocavidades.  

 

Quanto à época de formação em relação à rocha circundante, existem duas 

modalidades básicas de cavernas: as primárias e as secundárias. As primárias são 

as formadas no mesmo momento em que a estrutura rochosa que as envolve, ao 

passo que as secundárias são geradas posteriormente à época de formação das 

rochas envoltórias. Nesta segunda categoria se inclui a maior parte das cavernas.  

 

Exemplos de cavernas primárias são os “tubos de lava” e as “cavernas em 

tálus”. As do primeiro tipo ocorrem em áreas com atividade vulcânica, e se formam 

do seguinte modo: a lava, ao escorrer pela encosta do vulcão, esfria-se e solidifica-

se na sua parte exterior e na que entra em contato com a rocha subjacente, mas a 

massa ígnea interna continua seu trajeto montanha abaixo. Ao fim da erupção, 

escorrida toda essa lava interior, resta um túnel vazio, bastante uniforme e 

descendente. Já as cavernas em tálus ocorrem a partir de desmoronamentos de 

grandes poporções – os tálus -, comuns na base de algumas montanhas, mormente 

em granito. Os blocos caídos não se assentam com precisão, deixando espaços 

irregulares que permitem a exploração3.  

 

Dentre as cavernas secundárias, encontram-se as cársticas e as não 

cársticas. As cársticas são típicas do relevo denominado “relevo cárstico”, carste ou 

                                                
2 HOWARTH, F. G. Ecology of cave arthropods. Annual Review of Entomology, 28: 365-89. Honolulu. 
Apud LINO, Clayton F. Cavernas: o fascinante Brasil subterrâneo, p. 201.  
3 AULER, Augusto; ZOGBI, Leda. Espeleologia – noções básicas, p. 16. Até agora, não se tinha notícias 
da existência de cavernas de tubo de lava no Brasil, mas, desde 20 de fevereiro de 2012, uma 
caverna no Município de Palmital, PR, está sendo estudada como sendo, provavelmente, o primeiro 
exemplar desse gênero descoberto em território nacional. Cf. boletim eletrônico SBE Notícias n. 220, 
de 11.03.2012, disponível em: http://www.sbe.com.br/sbenoticias/SBENoticias_220.pdf. Acessado 
em 24.04.2012. 
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karst.  Zogbi e Auler explicam a origem da palavra carste, bem como o tipo de relevo 

a que ela se refere4:  

 

“O nome carste tem origem numa região calcária da fronteira entre a 

Eslovênia e a Itália. A partir daí o termo se internacionalizou, passando a 

designar todas as regiões que apresentam feições semelhantes. Dentre as 

peculiaridades das regiões cársticas podemos mencionar a ausência de 

rios superficiais, já que a maior parte da água corre em condutos 

subterrâneos, e o fato de a rocha (normalmente calários e dolomitos, mas 

também sal, gesso, arenitos e quartzitos) ser dissolvida por água ácida, 

gerando feições como lapiás, dolinas, sumidouros, surgências e cavernas, 

dentre muitas outras”.  

 

Lino e Allievi, por sua vez, mencionam a seguinte origem para o termo “Karst” 

5: 

 

“O termo ‘karst’ significa ‘campo de pedras calcárias’ e tem origem em uma 

região ao norte do mar Adriático, na Iugoslávia, onde se desenvolveu o 

primeiro estudo sobre a circulação de águas em rocha calcária. O conceito 

de ‘karst’ está relacionado ao relevo de regiões onde predominam estas 

rochas, nas quais a drenagem é preferencialmente subterrânea (drenagem 

criptorréica), apresentando macro e microformas de relevo bastante 

peculiares que dão à paisagem um aspecto esburacado e ruiniforme”.  

 

As cavernas cársticas, portanto, são componentes subterrâneos do relevo 

cárstico, produzidos pela ação e circulação da água sobre rochas solúveis, 

especialmente sobre as “rochas carbonáticas”’, dentre as quais se destacam as 

conhecidas genericamente como calcárias 6.  

 

Além das cavernas, o relevo cárstico é caracterizado por outros componentes 

superficiais ou subterrâneos típicos, todos eles resultantes da dissolução química 

promovida pela água na rocha. Entre eles estão as dolinas, “depressões do terreno 

que recolhem e enviam as águas de superfície a subterrâneo onde, através das 

                                                
4 AULER, Augusto; ZOGBI, Leda, op. cit,  p. 16.  
5 LINO, Clayton F.; ALLIEVI, João. Cavernas Brasileiras, p. 31.  
6 Ibidem, p. 31.  
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fendas da rocha, das grutas e abismos, elas se aprofundam em busca do lençol 

freático (nível hidrostático)”. Outras estruturas características do karst são as uvalas 

(união, por alagamento, de duas ou mais dolinas vizinhas); os poljes (depressões 

semelhantes às dolinas, mas de proporções muito maiores), os vales fechados, os 

paredões calcários, os afloramentos erodidos e pontiagudos, as torres e as pontes 

de pedra. Apenas quando tais feições (incluídas as cavernas) apareçam com certa 

continuidade e articulação é possível denominar um determinado relevo como 

“cárstico” 7.  

 

Em regiões tropicais úmidas, as feições geomorfológicas cársticas podem 

estar escondidas sob espessas camadas de solo e densa vegetação, mas em 

regiões mais secas como, por exemplo, no Planalto Central (Goiás, Minas Gerais), 

tais ocorrências são mais evidentes, como o que se dá com as “caneluras” e os 

“lapiás”, que dão ao relevo um aspecto recortado e pontiagudo 8.  

 

A figura abaixo reproduzida ilustra algumas formações típicas do relevo 

cárstico:9  

 

                                                
7 Ibidem, p. 31.  
8 Ibidem, p. 31 e 32. 
9 LINO, Clayton F, op. cit., p. 67.  
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1.3. O valor ambiental das cavidades naturais subterrâneas 

 

As cavernas podem abrigar um imenso patrimônio ambiental, de valor 

incalculável, não apenas sob o aspecto do meio ambiente natural como também do 

cultural. Comecemos abordando os diferentes aspectos de sua importância do ponto 

de vista natural. 

 

 

1.3.1. Seu valor ambiental natural 

 

As cavidades naturais subterrâneas configuram ecossistemas singulares, 

e são palco para uma miríade de relações tanto dos seres vivos entre si (fauna, 

flora), como entre eles e fatores abióticos (ar, água, rocha). Embora o equilíbrio 

desses ecossistemas decorra dessas contínuas interações, para os fins deste 

estudo consideraremos separadamente a importância de seus atributos naturais 

bióticos e abióticos.  

 

 

1.3.1.1. Dos atributos naturais bióticos 

 

O estudo dos seres vivos que habitam as cavernas é objeto de uma 

ciência surgida em meados do século XIX, tendo sido denominada por Armand Viré, 

em 1904, como Biospéologie10 (Bioespeleologia, em português). Porém, antes de 

falarmos propriamente das espécies moradoras das cavernas, convém tratarmos um 

pouco mais das particularidades desses habitats, e das suas diferenças em relação 

ao meio superficial, já que tais peculiaridades exercem influências significativas 

sobre as características de seus habitantes.  

 

O ambiente da superfície terrestre é denominado epígeo. Nele 

encontram-se tanto as áreas não cobertas de água como os corpos d’água 

superficiais.  Logo abaixo, temos o ambiente endógeno, ou meio subterrâneo 

superficial (MSS), composto pelo solo. Os espaços entre os grãos que o compõem 

                                                
10 VANDEL, A. Biospéologie – La Biologie des Animaux Cavernicoles, p. 4. 
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são denominados como espaços intersticiais, e são habitat de seres com 

características diversas das daqueles que povoam a superfície. Mais abaixo, 

encontramos o ambiente epicárstico (epicarste), formado pela rocha que envolve as 

cavernas, denominada rocha encaixante. O epicarste possui fendas e fissuras que 

podem estocar água que, lentamente, escoa para porções mais profundas da rocha. 

Ele também serve de moradia a seres diferenciados. Finalmente, nas cavernas, 

temos o ambiente mais tipicamente hipógeo, que, por sua vez, é habitat de seres 

com características próprias, distintas daqueles que habitam a superfície e os 

demais meios subterrâneos 11.  

 

Como explica Trajano, “O domínio hipógeo pode ser definido como o 

conjunto de espaços interconectados do subsolo, preenchidos por água ou ar, que 

apresentam como características a ausência permanente de luz e uma tendência à 

estabilidade ambiental” 12.  Essa estabilidade relaciona-se não apenas à ausência de 

luz, mas também a uma pouca variação de temperatura e umidade.  

 

A ausência de luz impede a realização de fotossíntese. Logo, nas 

cavidades subterrâneas os organismos clorofilados (tais como plantas verdes e 

algas), que dependem de energia solar para sobreviver, não conseguem se 

estabelecer13.  

 

Os vegetais superiores, por exemplo, quando presentes, são encontráveis 

apenas na entrada das cavernas, abismos ou dolinas, onde, tendo em vista as 

particularidades microclimáticas, por vezes se desenvolvem espécies 

microendêmicas ou raríssimas em outros sítios. No meio subterrâneo, mesmo os 

                                                
11 FERREIRA, Rodrigo Lopes. Biologia subterrânea: conceitos gerais e aplicação na interpretação e 
análise de estudos de impacto ambiental, p. 90 e 91. Disponível em: < 
http://www4.icmbio.gov.br/cecav/modulos/downloads/Curso_Espeleologia_Licenciamento_Ambien
tal.pdf>. Acesso em: 25.11.2011. 
12 TRAJANO, Eleonora. Biologia Subterrânea – Geral. Disponível em: 
<http://www.redespeleo.org/artigodet.asp?txtid=108>. Acesso: 24.11.2011.  
13 Produtores são os organismos autótrofos (auto-alimentadores), ou seja, capazes de suprir suas 
necessidades nutricioniais utilizando uma fonte de energia (v.g., energia solar) para sintetização das 
moléculas que servirão ao seu crescimento e metabolismo. Sua nutrição não é diretamente derivada 
de outros organismos. Já os demais componentes da cadeia alimentar (consumidores e 
decompositores) são heterótrofos, pois obtêm suas fontes nutricionais diretamente de outros 
organismos, seja ingerindo-os (consumidores), seja decompondo-os (decompositores). Cf. 
KORMONDY, Eduard J.; BROWN, Daniel E. Ecologia Humana, p. 32.  
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vegetais inferiores, que podem prescindir da luminosidade, não se apresentam como 

a mesma diversidade exuberante de outros meios. A fauna cavernícola, de sua vez, 

é muito mais diversificada que a flora. Por tais razões, embora seja possível admitir 

a existência de uma zoo-espeleologia, é quase impossível admitir a existência de 

uma espeleologia botânica 14.  

 

No epígeo, os organismos clorofilados são denominados “produtores”, por 

comporem a base da cadeia alimentar. No hipógeo, ante sua ausência, as fontes de 

energia para os demais componentes da cadeia alimentar (consumidores e 

decompositores) são outras. Em parte, os produtores são compostos por bactérias 

quimiossintetizantes, que sobrevivem a partir da energia química de ligação de 

moléculas simples de ferro, enxofre, nitrogênio etc, existentes na maior parte das 

cavernas. Entretanto, essas fontes não costumam ser suficientes para suprir as 

necessidades de um grande número de outros organismos. Por isso, os seres vivos 

cavernícolas (animais, fungos, protistas, bactérias não quimiossintetizantes) são 

normalmente sustentados por recursos alimentares provenientes do epígeo, tais 

como detritos vegetais, restos de animais e plantas, matéria orgânica dissolvida e 

animais vivos carreados pelas águas de rios, enxurradas, ou por percolação; fezes 

de animais que entram e saem regularmente das cavernas, ou seus corpos, depois 

de mortos; esporos, pólen, bactérias carregados por correntes de ar, e raízes que 

penetram em grutas superficiais 15.  

 

Mas, mesmo que sejam consideradas todas essas fontes de energia, a 

quantidade total de alimento disponível nas cavernas é bem menor que a existente 

na superfície, farta em organismos clorofilados. Além de escassos, os alimentos 

disponíveis no subterrâneo variam bastante quanto ao tipo e à disponibilidade ao 

longo do ano 16.  

 

De outro lado, a ausência de luminosidade exige dos organismos 

dispostos a se locomoverem dentro de cavernas a utilização de outros meios de 

                                                
14 DEBOUTTEVILLE, Claude Delamare. La Vie Dans Les Grottes , p. 42-44.   
15 TRAJANO, Eleonora; BICHUETTE, Maria Elina, op. cit., p. 22 e 23. 
16 TRAJANO, Eleonora. Biologia Subterrânea – Geral. Disponível em: 
<http://www.redespeleo.org/artigodet.asp?txtid=108>. Acesso: 24.11.2011.  
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orientação, que não a visão. Esses instrumentos sensoriais, segundo Trajano, 

podem basear-se em17: 

 

“* Sensibilidade química: olfação e gustação em vertebrados; 

quimiorrecepção geral em invertebrados. Por exemplo, bagres epígeos 

encontram alimento através de seus botões gustativos e localizam 

membros da mesma espécie principalmente através do olfato. 

“* Sensibilidade mecânica: percepção de vibrações na água ou no ar, 

audição, sonar (ecolocalização). Peixes, por exemplo, percebem o 

movimento de presas vivas pela linha lateral; morcegos orientam-se 

topograficamente e detectam presas vivas através da ecolocalização. 

“* Sensibilidade eletromagnética: alguns peixes e salamandras aquáticas 

percebem o campo eletromagnético produzido pela atividade muscular de 

presas vivas”. 

 

Ante as características do subterrâneo, apenas parte das espécies que 

vivem (ou viveram no passado) numa determinada região epígea possuem (ou 

possuíram) aptidão para colonizarem o hipógeo a elas acessível, ou seja, para nele 

viver e se reproduzir de maneira estável, por muitas gerações. Tiveram ou podem ter 

mais sucesso aquelas espécies com atividade noturna ou que vivem em ambientes 

permanentemente escuros, e que tenham uma dieta generalista. As comunidades 

subterrâneas, portanto, são uma “sub-amostra viciada das epígeas adjacentes”, 

abrigando populações significativas apenas de certos grupos, enquanto outros são 

pouco representados ou ausentes (organismos clorofilados, animais dependentes da 

visão e/ou de itens alimentares específicos, e que não existem no meio subterrâneo, 

como é o caso de herbívoros estritos) 18. 

 

Segundo Trajano e Bichuette, a classificação dos organismos 

subterrâneos (i.e., que tem no hipógeo pelo menos parte de seu habitat natural, e, 

portanto, nele são encontrados regularmente), feita por categorias ecológico-

evolutivas (independentes da classificação zoológica taxonômica19), foi inicialmente 

proposta por Schiner, em 1854, com algumas alterações promovidas pelo romeno 

                                                
17 Ibidem. 
18 TRAJANO, Eleonora; BICHUETTE, Maria Elina, op. cit., p. 31 e 32. 
19 Classificação taxonômica é aquela feita por gêneros, espécies etc. 
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Racovitza, em 1907, razão pela qual é conhecida como classificação de Schiner-

Racovitza, e engloba as seguintes categorias20:  

 

“Trogloxenos - organismos encontrados regularmente no meio 

subterrâneo, mas que necessitam retornar periodicamente à superfície 

para completar seu ciclo de vida (...). Geralmente, a limitação que obriga 

os trogloxenos a sair periodicamente para o meio epígeo é o alimento que, 

no meio hipógeo, não é suficiente para as necessidades de espécie. Os 

trogloxenos mais conhecidos são os morcegos, que saem diariamente das 

cavernas para se alimentar fora, mas existem outros vertebrados (p. ex., 

outros mamíferos como lontras, guaxicas, ratos d’água, e aves capazes de 

ecolocação, como os guácharos, do noroeste da América do Sul), e 

também invertebrados (grilos na Europa e Estados Unidos, certos opiliões 

no Brasil), que se enquadram nesta categoria. Estão aqui, também, 

organismos que hibernam (morcegos, mariposas) ou estivam (sapos, 

mosquitos) no meio subterrâneo, passando as outras estações no meio 

epígeo, ou ainda os que passam apenas parte do seu ciclo de vida no 

meio hipógeo, geralmente as fases juvenis (larvas, no caso de insetos, 

como alguns mosquitos e besouros), que são mais vulneráveis e se 

beneficiam das condições de maior proteção em cavernas;  

“Troglófilos – chamados de cavernícolas facultativos, são capazes de 

completar seu ciclo de vida tanto no meio subterrâneo quanto no epígeo, 

portanto incluindo tanto populações subterrâneas quanto epígeas da 

mesma espécie. Compreendem a maioria dos invertebrados encontrados 

em cavernas brasileiras; 

“Troglóbios – espécies restritas ao meio subterrâneo, em geral com 

modificações associadas ao isolamento neste ambiente, denominadas 

troglomorfismos. Há exemplos de espécies troglóbias em praticamente 

todos os grupos animais com representantes terrestres e de água doce. 

Modernamente, muitos autores referem-se às espécies aquáticas 

troglóbias como estigóbias (correspondentemente, os troglófilos aquáticos 

seriam estigófilos, e os trogloxenos, estigoxenos)”.  

 

Os troglóbios são os seres que há mais tempo habitam o subterrâneo. Em 

sua maior parte, eles são relictos, ou seja, “espécies animais (ou vegetais) das quais 

                                                
20 TRAJANO, Eleonora; BICHUETTE, Maria Elina, op. cit., p. 32 e 33. 
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a evolução estacionou ou ao menos desacelerou fortemente, e que conservaram as 

feições de seus ancestrais”, considerados por Darwin, no quarto capítulo de “A 

Origem das Espécies”, como fósseis vivos. A migração dessa fauna superficial para 

o subterrâneo pode ser explicada pelas mudanças climáticas glaciares (com o início 

de cada glaciação, espécies adaptadas ao clima tropical buscaram refúgio no 

hipógeo, e, com o fim dos períodos mais frios, espécies glaciares ingressaram no 

subtérreo fugindo do aquecimento do clima atmosférico), e também em função de 

outras alterações superficiais, como a “carstificação” operada em algumas regiões 

calcárias (o desaparecimento da água e da vegetação pode ter levado os habitantes 

da superfície a migrarem para as cavernas) e o ressecamento progressivo da África 

do Sul.21  

 

A fauna cavernícola brasileira começou a ser objeto de estudos mais 

constantes somente a partir da década de 1980. Estima-se que, até 2006, as 

publicações resultantes desses trabalhos já tinham identificado mais de 1.200 

táxons22 de vertebrados e invertebrados terrestres e aquáticos (entre trogloxenos, 

troglófilos e troglóbios - estes últimos correspondendo a cerca de 10%). Somados 

àqueles relatados em trabalhos não publicados (monografias, dissertações e teses), 

esse número, pelo menos, triplicaria23. 

 

Isso, porém, é uma diminuta amostra do potencial faunístico de nossas 

cavernas. Para que se tenha uma ideia, a Sociedade Brasileira de Espeleologia 

(SBE) estima que existam 60 mil cavernas no Brasil. Até 2001, apenas 300 já 

haviam sido estudadas sob o aspecto biológico. E, ainda assim, tais estudos teriam 

se limitado, em sua maior parte, a simples levantamentos da fauna nelas existente24. 

Apesar disso, em 2006 já havia razões para afirmar que o Brasil possuía uma das 

                                                
21 VANDEL, A. Biospéologie – La Biologie des Animaux Cavernicoles, p. 550-552, que, para a 
definição do conceito de relicto, invoca BIRSTEIN, J. A. The conception of “relict”in Biology. Zool. 

Jour. Moscou, XXVI, 1947. O trecho entre aspas é de nossa tradução, e, no original, consta a fls. 550 
da seguinte forma: des types animaux (ou végétaux) dont l’evolution est arrêtée ou du moins fort 
ralentie, et qui ont conservé le faciès de leurs lointains ancêtres.  
22 Táxon é a unidade taxonômica à qual um indivíduo ou um conjunto de espécies são associados. 
Pode referir-se, por exemplo, à espécie (v.g., Homo sapiens), ao gênero (v.g. Homo), à família (v.g., 
Hominidae), e assim por diante. 
23 TRAJANO, Eleonora; BICHUETTE, Maria Elina, op. cit., 2006, p. 61. 
24 FERREIRA, Rodrigo Lopes; MARTINS, Rogério Parentoni. Cavernas em risco de ‘extinção’. Revista 

Ciência Hoje, v. 29, n. 173, p. 25-26. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/revista-
ch/revista-ch-2001/173/o-leitor-pergunta-173/pdf_aberto/CAVERNA.PDF>. Acesso em: 01.12.2011. 
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mais ricas faunas ictiológicas subterrâneas do mundo, com 19 espécies 

troglomórficas ocorrendo em várias áreas cársticas do país25.  

 

De outro lado, deve-se ponderar que os ecossistemas subterrâneos são 

frágeis e altamente vulneráveis a alterações ambientais, pelas seguintes razões: a) 

elevado grau de endemismo de muitos de seus componentes (troglóbios), em geral 

pouco tolerantes a fatores de estresse (alteração de habitat, flutuações ambientais 

não naturais, poluição química, eutrofização); b) dependência de nutrientes 

importados do epígeo; e c) as populações são frequentemente pequenas e com 

baixa capacidade de recuperação, como consequência de suas estratégias de ciclo 

de vida. Por tais motivos, Trajano e Bichuette sustentam que “todos os troglóbios, 

assim como os trogloxenos obrigatórios, encaixar-se-iam, a priori, pelo menos na 

categoria vulnerável de espécies ameaçadas, proposta pela IUCN (International 

Union for Conservation of Nature).”26 

 

Logo, o simples fato de que as comunidades de seres cavernícolas 

desempenham funções ecológicas estreitamente dependentes de seus respectivos 

habitats já confere a estes um valor ambiental juridicamente amparado, ou seja, 

qualifica-os como bens ambientais. Essa importância é ampliada se levarmos em 

consideração a fragilidade de tais ecossistemas e o ato grau de endemismo das 

espécies troglóbias. E, se acrescermos a esse caldeirão a circunstância de que 

ainda conhecemos muito pouco de nossa biodiversidade subterrânea, não é preciso 

muito esforço para concluir que a destruição de uma cavidade natural 

insuficientemente estudada poderá importar no desaparecimento de espécies talvez 

apenas ali existentes, e, consequentemente, na perda irreparável de parcela de 

nossa diversidade biológica.  

 

Há que se considerar também a importância da fauna cavernística para o 

equilíbrio ecológico não apenas de cada ecossistema subterrâneo, mas também 

entre cada um desses ecossistemas e aqueles superficiais que com eles se 

comunicam.  

 

                                                
25 TRAJANO, Eleonora; BICHUETTE, Maria Elina, op. cit., p. 74 e 75.  
26 TRAJANO, Eleonora; BICHUETTE, Maria Elina, op. cit., 2006, p. 81. 



 
52 

Nesse sentido, a desestruturação dos sistemas cavernícolas pode, por 

exemplo, comprometer a conservação e a diversidade de morcegos. Como esse 

grupo de mamíferos é importante para a dispersão de sementes, regeneração 

florestal, disseminação de pólen e controle de pragas, não é de se espantar se ele 

se tornar um ícone da conservação ambiental do planeta. Anualmente, estima-se 

que os Estados Unidos economizem mais de quatro milhões de dólares em 

pesticidas graças a morcegos insetívoros que, no fim da tarde, saem de suas 

cavernas em direção às fazendas, onde podem consumir 200 toneladas de insetos 

numa só noite 27. 

 

 

1.3.1.2. Dos atributos naturais abióticos 

 

No que toca ao valor ambiental dos componentes naturais abióticos das 

cavidades naturais, duas considerações merecem destaque.  

 

A primeira diz respeito à importância estragégica das cavernas para o 

abastecimento de água das populações. Os relevos cársticos, em função de sua 

natureza, possuem grande capacidade de armazenamento de água na subsuperfície 

(endocarste), o que os caracteriza como fontes de água potável.28 Cerca de ¼ da 

população mundial e 50% das regiões alpinas são supridas por esse tipo de 

manancial 29. 

 

Além disso, as cavidades naturais subterrâneas protegem e conservam 

formações geológicas inigualáveis e minerais raros. A propósito, a edição de abril de 

2012 da revista American Mineralogist publicou a descoberta realizada por uma 

equipe de investigadores do Instituto Geológico e Mineiro da Espanha e da 

                                                
27 NOVAES, Roberto Leonan Morim. Morcegos e cavernas: uma história escondida de evolução, p. 29.  
28 TRAVASSOS, L. E. P.; VARELA, Isabela Dalle. Aspectos legais do uso da água em regiões cársticas, p. 
390. Disponível em:  

<http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/olam/article/viewArticle/2055>. Acesso 
em: 21.12.2011. 
29 MARRA, Ricardo J. C. Espeleoturismo – planejamento e manejo de cavernas, p. 47.  
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Universidade Complutense de Madri na gruta El Soplao, em Cantabria, Espanha, de 

um novo tipo de mineral, a zaccagnaita 3-R 30.  

 

 

1.3.2. Seu valor ambiental cultural 

 

Conforme exposto no capítulo 1, o art. 216, caput, da Constituição da 

República considera patrimônio cultural brasileiro os bens materiais ou imateriais, 

quando portadores de referência à identidade, à ação ou à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira. Os incisos desse dispositivo enumeram 

algumas espécies de bens culturais que, quando portadores dessa referência, 

integram tal patrimônio cultural. E, ao integrá-lo, assumem também a condição de 

bens ambientais31.  

 

Não são raras as cavidades naturais subterrâneas que ostentam tais 

referências. Em geral, Isso ocorre com grutas ou abismos portadores de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico ou científico 

(inciso V do art. 216), ou que se destinam a alguma forma de manifestação cultural, 

normalmente de cunho religioso (inciso IV do art. 216).  

 

Comecemos pela questão do valor histórico. Segundo Travassos, as 

regiões cársticas foram locais escolhidos para darem lugar aos primeiros 

assentamentos humanos, devido à disponibilidade tanto de água potável como de 

alimentos e, em várias culturas, ainda se utilizam as cavernas para a realização de 

cultos religiosos32. Por tais razões, “as cavernas e o carste constituem-se como 

importantes registros histórico-geográficos de regiões específicas”, e, “muitas vezes 

apresentam traços comuns a várias culturas” 33.  

 

                                                
30 LOZANO, Rafael P.; ROSSI, Carlos; LA IGLESIA, Angel; MATESANZ, Emilio. Zaccagnaite-3R, a new Zn-
Al hydrotalcite polytype from El Soplao cave (Cantabria, Spain). American Mineralogist, v. 97, n. 4, 
abr-2012, p. 513-523.  
31 Vide os motivos por nós sustentados no subitem 4.3.1.3. 
32 TRAVASSOS, L.E.P. Caracterização do carste de Cordisburgo, Minas Gerais, Brasil, p. 13. Disponível 
em: <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/TratInfEspacial_TravassosLE_1.pdf>. Acesso em: 
21.12.2011. 
33 Ibidem, p. 39. 
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Portadores ou não de valor histórico, existem também ambientes 

subterrâneos dotados de invulgar beleza cênica, ou seja, possuidores de notável 

valor paisagístico. A delicadeza dos espeleotemas34, a peculiaridade dos rios e 

lagos hipógeos, os intrincados labirintos de algumas galerias cavernísticas, e, por 

vezes, a diversidade de cores que se revelam quando expostas à luz natural ou 

artificial são capazes de produzir no contemplador humano sensações de deleite e 

contentamento.   

 

As cavidades naturais subterrâneas também podem abrigar verdadeiros 

tesouros arqueológicos.35 Muitas das ossadas humanas mais antigas foram 

encontradas em grutas e abrigos sob a rocha. Dentre os achados mais significativos 

estão os do Homo neanderthalensis, em 1856, na gruta de Feldhofer na Alemanha; 

do Pithecantropus erectus na caverna Capela dos Santos, em 1891, em Sumatra, na 

ilha de Java; do Homo rodensiensis, em 1921, na Rodésia – hoje Zimbábwe; do 

Sinanthropus pekinensis, em 1928, em cavernas de Chou-Kou-Tien, próximas a 

Pequim, na China; dos mais antigos esqueletos do Homo sapiens na Europa (780 

mil anos) na Caverna Gran Dolina, na Espanha, e do mais antigo hominídeo (1,9 

milhão de anos) na Gruta Longgupo, na China 36.  

 

As cavernas brasileiras também abrigam restos dos primevos habitantes 

de nosso território. Apenas para citarmos alguns exemplos, temos a descoberta, do 

“Homem da Lagoa Santa”, em 1840, na Gruta do Sumidouro, em Minas Gerais, por 

Peter W. Lund, e os decorrentes do trabalho de pesquisadores como Aníbal Matos, 

Padberg Drenkpol, H. V. Walter, Josaphá Penna e Arnaldo Cathoud, que, no século 

XX, dando continuidade ao trabalho de Lund, localizaram naquela região mais de 

                                                
34 O termo espeleotema vem do grego “spelaion” (caverna) e “thema” (depósito), que traduz a ideia 
de “depósito de cavernas”. Ele engloba algumas centenas de formas, produzidas quase sempre 
através da precipitação de minerais a partir de soluções aquosas que atingem o ambiente das 
cavernas. Os espeleotemas mais comuns são as estalactites e as estalagmites. Águas gotejantes dão 
origem a estalactites no teto. Quando a frequência do gotejamento é alta, não há tempo para que a 
carga mineral transportada pela gota se deposite integralmente na estalactite, e a água, ainda 
saturada, cai no solo, dando origem às estalagmites. Cf. AULER, Augusto; ZOGBI, Leda. Espeleologia – 

noções básicas, p. 21 e 22. 
35 Arqueologia é a ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e 
culturas dos povos antigos através do material (fósseis, artefatos, monumentos etc.) que restou da 
vida desses povos. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua 

Portuguesa, p. 293.  
36 LINO, Clayton F. Cavernas: o fascinante Brasil subterrâneo, p. 17. 
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cem esqueletos humanos, entre os quais se destacam o “Homem de Confins”, em 

1935, na Gruta de Confins, e o “Homem de Pedro Leopoldo”, em 1940, na Gruta da 

Lagoa Funda 37.  

 

Mas talvez o fóssil nacional mais significativo seja um crânio encontrado 

no fundo de uma fenda rochosa na gruta Lapa Vermelha IV, em Confins, Minas 

Gerais, o mais antigo já descoberto no Brasil.38 Em 2011, o arqueólogo Walter Alves 

Neves constatou que ele pertencia a uma mulher – por ele batizada de “Luzia” - que 

vivera há aproximadamente 11.500 anos, e que tinha feições semelhantes aos 

africanos e australianos. Com isso, desconstruiu-se a teoria até então aceita de que 

o território americano teria sido povoado inicialmente por uma única leva de 

imigrantes - antepassados dos índios atuais - vindos da região da Mongólia e 

Sibéria, a partir do estreito de Bering 39.  

 

As evidências apontam que as regiões cársticas brasileiras eram 

utilizadas pelo homem pré-histórico, seja para abrigo, seja para a obtenção de 

alimento. 40 Além disso, nossos ancestrais também as utilizavam para a realização 

de cultos relativos à caça ou aos seus mortos e deuses, ainda, na sua maior parte, 

indecifrados.41 Os indícios se revelam nas gravuras e pinturas rupestres encontradas 

sob a rocha e em vestígios arqueológicos como cerâmicas, sepulturas, oferendas, 

pequenos altares, e instrumentos de caça e pesca.  

 

No campo internacional, alguns sítios cavernícolas que ostentam registros 

de ocupação humana de valor arqueológico são os de Altamira (Espanha), Lascaux 

(França) e Niaux (França). No Brasil, destacam-se o Maciço de Cerca Grande 

(Minas Gerais), o Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí), o Parque Nacional 

                                                
37 Ibidem, p. 17. 
38 BONITO, Ricardo Afonso; FERREIRA, Rodrigo Lopes. Icnologia em Cavernas, p. 6.  
39 NEVES, Walter. A primeira Brasileira. Revista Veja. Ed. n. 2232, Editora Abril, 31.08.2011, p. 111. 
Disponível em:  http://veja.abril.com.br/acervodigital/ Acesso em: 21.12.2011. 
40 TRAVASSOS, L. E. P. Considerações sobre o carste da região de Cordisburgo, Minas Gerais, Brasil, 
p. 21.  
41 LINO, Clayton F. Cavernas: o fascinante Brasil subterrâneo, p. 18. 
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Cavernas do Peruaçu, bem como algumas cavidades no Município de Monjolos (que 

abrigam pinturas e escritas rupestres), dentre outros 42.  

 

Além da importância no que se refere aos vestígios do homem pré-

histórico, o endocarste ainda pode abrigar vestígios da fauna extinta, campo de 

estudo da paleontologia.43 Ao longo dos tempos, ossos de animais foram carreados 

ao interior das cavernas por rios ou enxurradas, ou nelas permaneceram após a 

morte de espécimes que ingressaram no subterrâneo em busca de água ou 

alimento, e ali acabaram morrendo. Isolando-os do vento, das chuvas, do sol e da 

ação de outros animais, o ambiente cavernícola propiciou sua fossilização por 

diversos processos, tais como o recobrimento por espeleotemas ou a substituição do 

material dos ossos por substâncias minerais.44 No Brasil, cavernas de Minas Gerais, 

Bahia, São Paulo, Paraná, Ceará e Piauí, dentre outros Estados, foram palcos de 

achados referentes a mamíferos do final do Pleistoceno (período que vai até 

aproximadamente 10 mil anos atrás), alguns de grande porte 45.  

 

Mesmo quando não abrigam hospedam fósseis de animais extintos, 

algumas cavidades revelam-se, por si só, vestígios da fauna primitiva. É o que 

ocorre com as “paleotocas” (túneis escavados por paleovertebrados de grande 

porte). Na América do Sul, os dutos cavados por esses tatus e preguiças gigantes, 

em suas larguras e alturas originais, alcançavam valores de, respectivamente, 4,0 e 

2,0 metros. Por meio de seu estudo, faz-se possível reconstituir, dentre outros 

aspectos, o modo de vida de algumas espécies de vertebrados fósseis 46.  

 

Ainda no campo do valor científico, o estudo das comunidades 

cavernícolas pode ser muito interessante para uma melhor compreensão dos 

processos ecológicos e evolutivos dos seres vivos.  
                                                
42 GUIMARÃES, Rose Lane; TRAVASSOS, L. E. P.; LINKE, Vanessa. A Geografia cultural do carste 
tradicional carbonático de Monjolos, MG: uma primeira aproximação. Disponível em: 
<http://www.sbe.com.br/anais31cbe/31cbe_327-336.pdf>. Acesso em: 19.12.2011.  
43 Paleontologia é a ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos 
passados, a partir dos seus fósseis. Cf. Cf. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário 

Houaiss de Língua Portuguesa, p. 2.109.  
44 AULER, Augusto; ZOGBI, Leda. Espeleologia – noções básicas, p. 34 e 35. 
45 BONITO, Ricardo Afonso; FERREIRA, Rodrigo Lopes. Icnologia em Cavernas, p. 6.  
46 FRANK, Heinrich Theodor; BUCHMANN, Francisco Sekiguchi; LIMA, Leonardo Gonçalves de et al. 
Interdisciplinaridade aplicada a paleotocas, p. 541-543. Disponível em: 
<http://www.sbe.com.br/anais31cbe/31cbe_541-548.pdf>. Acesso em: 28.12.2011. 
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Do ponto de vista ecológico, o hipógeo exige de seus moradores aptidão 

para sobreviver num ambiente com baixo aporte nutricional, alta umidade e ausência 

permanente de luminosidade, o que o torna habitat de espécies dotadas de 

capacidades distintas daquelas possuídas pelas espécies de superfície, bem como o 

torna palco de interações ecossistêmicas peculiares.  

 

No que toca ao estudo dos processos evolutivos, os ambientes 

cavernícolas são habitat dos troglóbios, seres que - nas felizes palavras de Darwin – 

configuram verdadeiros “fósseis vivos”, portanto, testemunhas da evolução.  Aliás, 

especificamente no que se refere aos troglóbios, importa lembrar que eles são raros 

e de alto endemismo. Tais fatos, somados à sua importância científica e ao pequeno 

conhecimento de que ainda dispomos sobre a composição e funcionamento de 

nossa fauna cavernícola são fatores que recomendam extrema cautela nas 

intervenções antrópicas sobre cavidades naturais subterrâneas.  

 

Além disso, em regra, o meio cavernícola é um campo de provas mais 

interessante que a superfície para a verificação de modelos científico-matemáticos. 

Com efeito, as condições existentes no meio ambiente da superfície terrestre são 

muito mais complexas que aquelas imaginadas em laboratório na construção de 

modelos científicos. Por tal razão, quando esses modelos são postos à prova no 

epígeo, os resultados, não raramente, são frustrantes. Já no domínio do hipógeo, 

seja em razão de sua relativa estabilidade ambiental, da possibilidade de se 

mensurar o seu grau de isolamento, de os fatores de pressão sobre seus habitantes 

serem mais ou menos detectáveis, e da possibilidade de se identificarem todas as 

espécies que interagem num determinado meio, é possível que a aplicação dos 

modelos científicos gere melhores resultados. E, embora menos complexos que os 

ambientes epígeos, os meios cavernícolas certamente ainda são mais complexos 

que os concebidos em laboratório, o que pode torná-los úteis para indicar um 

caminho para a compreensão de comunidades mais complexas47.   

 

Ainda na seara do valor científico, é importante assinalar que a datação 

de espeleotemas por meio de isótopos de C14O18U absoluto permite descobrir como 

                                                
47 CULVER, David C. Cave Life – evolution and ecology, p. 2-5.  
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variou o clima da Terra em eras pretéritas, e, a partir daí, aplicar esse conhecimento 

na construção de modelos climáticos que ajudem a prever sua evolução nos tempos 

vindouros. Essa potencialidade, no que diz respeito às formações espeleológicas 

sul-americanas, mostra-se mais relevante se considerarmos que os modelos 

matemáticos de mudanças climáticas criados pelo IPCC – Intergovernmental Panel 

on Climate Change48 são baseados em pesquisas e trabalhos realizados quase que 

exclusivamente (95%) no hemisfério Norte, o que os torna enviesados do ponto de 

vista estatístico. Portanto, o estudo dos espeleotemas e demais formações 

presentes no meio cárstico brasileiro, permitindo-nos conhecer nosso paleoclima, 

revela-se valorosa ferramenta para o prognóstico e enfrentamento das mudanças 

climáticas49.  

 

As cavidades naturais subterrâneas também podem estar profundamente 

associadas ao imaginário popular, de modo a se configurarem palco para 

manifestações culturais, sobretudo de natureza religiosa. Como explica 

Travassos50: 

 

“A imagem das cavernas no imaginário popular ou mesmo na mitologia é, 

geralmente, relacionada a locais de escuridão e abandono. A partir dessa 

percepção, as cavernas são vistas preconceituosamente como locais onde 

o medo domina. Em outros casos, são percebidas como o lugar de morada 

de deuses e deusas. Outras representações relacionam esse ambiente à 

ressurreição ou ao local onde figuras religiosas ou sagradas estiveram. 

Essa clara oposição entre os sentimentos topofóbicos e topofílicos, 

respectivamente, é motivo de reflexão por parte de filósofos e religiosos ao 

longo da história”. 

 

                                                
48 Em português: Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima. Consiste num corpo de 
especialistas constituído em 1988 pela ONU com a missão inicial de analisar as informações 
científicas disponíveis sobre as mudanças climáticas, o impacto social e econômico decorrente de tais 
alterações, estratégias de reação, e os pontos a serem incluídos numa convenção sobre o clima. 
49 RAMOS, Maria Angélica Barreto; VIANA, Samuel; ESPÍRITO SANTO, Elias Bernard do. Mudanças 
Climáticas, p. 173. Disponível em: 
<http://www.cprm.gov.br/publique/media/geodiversidade_brasil.pdf>. Acesso em: 31.12.2011. 
50 TRAVASSOS, L.E.P. A importância cultural do carste e das cavernas, p. 129. Disponível em: 
<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/TratInfEspacial_TravassosLEP_1.pdf>. Acesso em: 
15.12.2011. Na mesma obra, o autor informa, com base no ensinamento de Yi-Fu Tuan, que topofilia 

é a relação ou conexão afetiva entre as pessoas e o lugar, ao passo que o oposto (relação de aversão) 
é por ele chamada de topofobia (p. 128).  
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Em nosso país existem inúmeros registros de cavernas associadas a 

cultos religiosos, e tal misticismo, às vezes, reflete-se até mesmo no nome conferido 

a tais sítios. A propósito, a primeira referência a uma caverna, em território nacional, 

foi realizada em 1717, e consiste na descrição feita pelo padre Francisco Soledade 

sobre uma visitação religiosa que estaria sendo realizada na Lapa de Bom Jesus, na 

Bahia, desde 1690 51. 

 

Quase tão antigas são as peregrinações à Lapa de Antônio Pereira (Gruta 

da Lapa ou Gruta de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, sita no Distrito de 

Antonio Pereira, em Ouro Preto, MG), que teriam se iniciado, segundo a tradição 

oral, em 1722 ou 1767, após supostas aparições. Até mesmo Dom Pedro II, em 

1881, já registrou passagem pelo local. Atualmente, no mês de agosto de cada ano, 

aproximadamente 15 mil pessoas visitam a gruta, segundo estimativas da polícia 

militar. A gruta foi alterada pelos religiosos, tendo seu interior ornado com um altar e 

estruturas próprias de uma Igreja ou capela. Um espeleotema situado à direta do 

altar é tido pelos fiéis como sendo a imagem de Nossa Senhora.  

 

Esse culto teria sido influenciado pela forte presença portuguesa na 

região durante o ciclo do ouro, já que o culto a Nossa Senhora da Conceição da 

Lapa teve provável início na região centro-norte de Portugal, na Serra da Lapa, e daí 

ter-se-ia espalhado pelo mundo carreado pelos jesuítas 52.  

 

A santa também é venerada no Município mineiro de Vazante. As 

peregrinações teriam sido motivadas por aparições ocorridas na Lapa Velha, e 

teriam iniciado no século XVIII. As festividades ocorrem todo mês de maio. 

Semelhantemente ao que se dá na Lapa de Ântonio Pereira, a Lapa Velha também 

abriga um espeleotema que é considerado uma imagem de Nossa Senhora da 

Conceição da Lapa 53.  

 

                                                
51 FIGUEIREDO, Afonso Vaz de; SALVIA, Eliany Salaroli. Subsídios para uma cronologia da história da 
espeleologia brasileira, p. 13. 
52 TRAVASSOS, L.E.P. A importância cultural do carste e das cavernas, p. 275-279. Disponível em: 
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/TratInfEspacial_TravassosLEP_1.pdf. Acessado em: 
15.12.2011. 
53 Ibidem, p. 297-299. 
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Interessante notar que, no caso de tais cavidades, o valor cultural não 

repousa tão somente no aspecto religioso. Tais sítios, por séculos, vêm se revelando 

destino obrigatório de peregrinos, o que lhes confere, também, inegável importância 

histórico-cultural.  

 

Além dos exemplos citados, há outras cavernas transformadas em 

santuários Brasil afora, estando entre as mais visitadas a Gruta dos Brejões, na 

Bahia, e a de Terra Ronca, em Goiás, que hospedam festas e romarias anuais. 

Merece destaque, ainda, a Gruta Itambé, em Altinópolis, São Paulo, inicialmente 

destinada ao culto católico, e, posteriormente, ao umbandista. A propósito, o 

ecumenismo é uma característica comum em cavidades naturais subterrâneas 54.  

 

Lembramos, por fim, que, para ser considerada integrante do patrimônio 

cultural brasileiro, não basta que uma cavidade se amolde a algum dos incisos do 

art. 216 da Constituição da República. Aliás, tal requisito é até mesmo dispensável, 

já que as hipóteses enumeradas em tais incisos contemplam, de forma tão somente 

exemplificativa, algumas espécies de bens culturais. O crucial é que a cavidade seja 

portadora de relevante referência à identidade, à ação ou à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, o que lhe garantirá não apenas o status 

de bem cultural, como também ambiental. 

 

 

2. Patrimônio ambiental espeleológico 

 

 

2.1. Espeleologia 

 

Antes de abordar o patrimônio espeleológico propriamente dito, mister versar 

sobre o significado da palavra espelologia.  

 

O vocábulo “espeleologia” é formado a partir da composição do radical latino 

spelaeum ou do grego spelaion, que significam caverna, com o radical grego logos, 

que quer dizer estudo.  

                                                
54 LINO, Clayton F. Cavernas: o fascinante Brasil subterrâneo, p. 22.  
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Segundo Gèze, a espeleologia pode ser definida no modo mais amplo como 

uma “disciplina consagrada ao estudo das cavernas, de sua gênese e de sua 

evolução, do meio físico que elas representam, de sua população biológica atual ou 

passada, como também dos meios e técnicas que são próprios para seu exame” 55.  

 

Lino vislumbra nessa disciplina um “caráter predominantemente 

interdisciplinar e científico, ao qual se aglutina, como meio, instrumento fundamental 

de trabalho, a atividade esportiva inerente à exploração de cavernas” 56.  

 

Auler e Zogbi, em compasso com Lino, consideram a espeleologia uma 

“ciência-esporte que lida com a exploração e o estudo das cavernas” 57.  

 

O Decreto n. 99.556/1990, em sua versão original, no seu art. 5.º, III, definia 

as “atividades espeleológicas” como “as ações desportivas, ou aquelas técnico-

científicas de prospecção, mapeamento, documentação e pesquisa que subsidiem a 

identificação, o cadastramento, o conhecimento, o manejo e a proteção das 

cavidades naturais subterrâneas”. Nota-se, em tal definição, ligeira diferença em 

relação às concepções de Lino, Auler e Zogbi, já que, ao contrário deles, a norma, 

ao empregar a disjuntiva “ou”, admitia a atividade meramente desportiva, sem 

finalidade técnico-científica, como espeleológica. Na sua atual redação (alterada 

pelo Decreto n. 6.640/2008), a norma não mais define as “atividades 

espeleológicas”.  

 

Em que pese às conceituações acima expostas, pensamos que a 

espeleologia deve ser tida como atividade técnico-científica, mas não como esporte.  

 

Conforme já salientado, os radicais formadores do vocábulo “espeleologia” 

carregam os significados de “caverna” e “estudo”. Logo, não há dúvidas que o 

propósito técnico-científico seja indissociável da atividade espeleológica.  

                                                
55 Tradução livre do autor. No original: “..une discipline consacrée à l’étude des cavernes, de leur 

genèse et de leur évolution, du milieu physique qu’elles représent, de leur peuplement biologique 

actuel ou passé, ainsi que des moyens et des techniques qui sont propres à leur examen”. GÉZE, 
Bernard. La Spéléologie Scientifique, p. 6.  
56 LINO, Clayton F., op. cit, p. 44.  
57 AULER, Augusto; ZOGBI, Leda. Espeleologia – noções básicas, p. 10. 
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Diferentemente, não nos parece que a exigência de destreza e preparo físico, 

que, sem dúvida, são inerentes à atividade do espeleólogo, sejam suficientes para 

classificar a espeleologia como esporte. Afinal, são essenciais às práticas 

desportivas os fins de competição ou de superação dos próprios limites, propósitos 

esses que são perfeitamente dispensáveis na espeleologia. Demais disso, diversas 

outras atividades profissionais também demandam habilidade e preparo físico, e, 

nem por isso, podem ser consideradas modalidades esportivas (p. ex., as 

desempenhadas por bombeiros militares, eletricistas que trabalham com postes e 

redes de alta tensão, mergulhadores a serviço de empresas petrolíferas etc).  

 

Por tais razões, pensamos seja melhor circunscrever o campo da 

“espeleologia” ao estudo das cavidades e de seus componentes bióticos e abióticos 

sob os mais diversos prismas científicos, tais como o geográfico, o geológico, o 

hidrológico, o climatológico, o biológico, o paleontológico, o arqueológico ou o 

antropológico.  

 

Para as demais atividades, cremos seja conveniente adotar classificação 

sugerida por Figueiredo, que, ao lado das atividades afetas à espeleologia (fins 

científicos/estudos sistemáticos), sugere a existência de outras, dispostas no âmbito 

“espeleoturismo” (atividades turísticas) e do “cavernismo” (atividades esportivas, 

exploratórias ou técnicas) 58. 

 

Superado o conceito de espeleologia, não é demais tecer um breve histórico 

de seu exercício em nosso país. Conforme já anotado alhures, a primeira referência 

a uma caverna, em território nacional, foi realizada em 1717, e consiste na descrição 

feita pelo padre Francisco Soledade sobre uma visitação religiosa que estaria sendo 

realizada à lapa de Bom Jesus, na Bahia, desde 1690. Entre 1717 e 1936, tanto 

brasileiros como estrangeiros atuaram no país, com vistas à descrição e 

cadastramento de cavidades naturais. Dentre os nacionais, destacaram-se Ricardo 

Franco (1786), Alexandre Rodrigues Ferreira (1790 e 1791) e João Severiano da 

Fonseca (1882), na descrição de grutas da atual região do Mato Grosso do Sul; 

                                                
58 FIGUEIREDO, Luiz Afonso Vaz. O ser espeleólogo: geopoética e as representações de um discurso 
coletivo, p. 370. Disponível em: <http://www.sbe.com.br/anais31cbe/31cbe_365-378.pdf> Acesso 
em: 27.10.2011.  
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João Vieira Couto (1803), no estudo da obtenção de salitre em grutas do Rio das 

Velhas (MG); e Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1805), que descreveu grutas 

do Vale do Ribeira. Entre os estrangeiros, os mais memoráveis são Peter Lund, que 

fez prospecções paleontológicas nas grutas da região de Lagoa Santa, em Minas 

Gerais, no período de 1835-1844, e Sigsmund E. Richard Krone, que realizou 

levantamentos paleontológicos, descrição e cadastro de cavernas no Vale do 

Ribeira, no período de 1897-1909 59.  

 

Embora a exploração e o mapeamento de cavernas, em solo nacional, 

tenham começado ainda no século XVIII, tais atividades ainda não eram tidas como 

ciência. Isso somente ocorreu no século seguinte, quando a espeleologia foi 

concebida pelo francês Edouard-Alvred Martel, autor da exploração de numerosas 

cavernas na Europa e na América. No Brasil, essa ciência se institucionalizou a 

partir do século XX, quando, em 1937, inspirados no modelo francês, estudantes da 

Escola de Minas fundaram em Ouro Preto o primeiro grupo espeleológico das 

Américas: a Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE). A partir de então, a 

espeleologia avançou significativamente no território nacional. Configuram 

importantes marcos de sua evolução a realização do primeiro Congresso Brasileiro 

de Espeleologia, em 1964, no pórtico da Gruta Casa de Pedra; a fundação da 

Sociedade Brasileira de Espeleologia, em 1969; a formação de grupos de pesquisa 

em universidades brasileiras, a partir da década de 1980; a criação, em 1997, no 

âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), do Centro Nacional de Proteção, Manejo e Estudos de Cavernas (CECAV), 

órgão voltado à proteção das cavernas brasileiras;  e a fundação, em 2003, da 

Redespeleo Brasil, instituição sem fins lucrativos, também dedicada ao estudo, 

documentação e proteção de cavidades naturais subterrâneas.60  

 

 

2.2. Patrimônio espeleológico 

 

O Decreto n. 99.556, de 1.º de outubro de 1990, no artigo 5.º, I, em sua 

versão original, conceituava “patrimônio espeleológico” como sendo “o conjunto de 

                                                
59 FIGUEIREDO, Afonso Vaz de; SALVIA, Eliany Salaroli. Subsídios para uma cronologia da história da 
espeleologia brasileira, p. 13 e 14. 
60AULER, Augusto; ZOGBI, Leda. Espeleologia – noções básicas, p. 13-15.   
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elementos bióticos e abióticos, sócio-econômicos e histórico-culturais, subterrâneos 

ou superficiais, representados pelas cavidades naturais subterrâneas ou a estas 

associados”.  

 

Já na sua atual redação, após as alterações feitas pelo Decreto n. 6.640, de 7 

de novembro de 2008, a norma não mais define o conteúdo da locução “patrimônio 

espeleológico”. Todavia, o inciso III do art. 2.º da Res. CONAMA n. 347/2004 

mantém conceito idêntico ao da redação original do decreto.  

 

Miranda, por sua vez, afirma que o patrimônio espeleológico “é constituído 

pelo conjunto de ocorrências geológicas que criam formações especiais e cavidades 

naturais no solo tais como grutas, cavernas, lapas, abrigos sobre rochas etc” 61.  

 

 

2.3. Patrimônio espeleológico sob o prisma ambiental: o patrimônio ambiental 

espeleológico 

 

No subitem 6.1, vimos que a expressão “patrimônio ambiental”, no âmbito 

jurídico, é utilizada de forma bem diversificada. Dependendo do contexto, a locução 

pode expressar um sinônimo de macrobem ambiental (meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, equilíbrio ecológico do meio ambiente), ou, 

diferentemente, exprimir um determinado conjunto de microbens ambientais.  

 

Observamos, naquele mesmo tópico, que a Carta Constitucional alude a 

diversos “patrimônios” de natureza ambiental, tais como o “patrimônio cultural 

brasileiro” (art. 216), “patrimônio genético do país” (art. 225, § 1.º, II), e “patrimônio 

nacional” (art. 225, § 4.º). Embora seja forçoso reconhecer que ela não refere 

expressamente a um “patrimônio espeleológico”, isso não significa que ele não 

esteja nela contemplado.  

 

Com efeito, uma vez que bens integrantes do patrimônio espeleológico são 

bens ambientais naturais ou culturais, o conjunto desses bens, necessariamente, 

                                                
61 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro – doutrina –

jurisprudência – legislação, p. 80. 
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portará natureza semelhante, ou seja, será um patrimônio ambiental 

constitucionalmente amparado: o patrimônio ambiental espeleológico.   

 

Posto isso, pode-se avançar em direção à construção do conceito de 

patrimônio ambiental espeleológico. Muito embora sirvam de fonte de inspiração, 

nem o conceito de patrimônio espeleológico contidos na versão original do  

Decreto n. 99.556/1990, tampouco o vazado por Miranda, bastam para tal propósito. 

Nosso conceito precisa ser menos amplo que o normativo, e mais abrangente que 

aquele lapidado por Miranda.  

 

A menor amplitude em relação ao decreto deve-se ao fato de que aquela 

norma incluia no patrimônio espeleológico, além dos elementos ambientais naturais 

(bióticos e abióticos) e culturais (histórico-culturais), elementos sócio-econômicos, 

que não interessam aos valores restritos a um patrimônio ambiental (naturais e 

culturais).  

 

Já no que toca ao conceito de Miranda, ele não basta, por limitar-se à alusão 

a “ocorrências geológicas” (elementos abióticos), deixando de fora os elementos 

naturais bióticos e os culturais associados às cavidades naturais subterrâneas.  

 

Assim, patrimônio ambiental espeleológico, do ponto de vista natural, é o 

conjunto de ecossistemas formados pelas cavidades, pelas águas, pelo ar e pelas 

rochas que as integram (elementos naturais abióticos) e pela fauna e flora que as 

habitam (elementos naturais bióticos). Cada qual desses elementos configura bem 

essencial ao equilíbrio ecológico, e, portanto, microbem ambiental natural.  

 

E, sob o prisma cultural, o patrimônio ambiental espelológico o conjunto de 

bens que possam trazer relevante referência à identidade, à ação ou à memória dos 

grupos formadores da sociedade brasileira, e que, portanto, revelam-se microbens 

ambientais culturais, tais como as manifestações culturais associadas às cavidades 

naturais subterrâneas, a beleza cênica das cavidades e os vestígios de animais e de 

seres humanos de priscas eras e demais informações de cunho científico que elas 

possam estar hospedando62. 

                                                
62 Defendemos a existência de microbens ambientais culturais no subitem 4.3.1.3. 
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Do mesmo modo, à luz da contemporânea concepção de patrimônio 

ambiental recepcionada por nossa Lei Maior, mister lembrar que patrimônios dessa 

natureza são gravados pelo ônus da intergeracionalidade. Por conseguinte, as 

gerações presentes são suas meras usufrutuárias. Podem fruir os benefícios desse 

“capital ambiental”, desde que de modo a não comprometer sua capacidade para 

atender adequadamente às necessidades das gerações futuras.  

 

Por fim, alertamos que, doravante, todas as vezes que nos referirmos, ao 

longo deste trabalho, a “patrimônio espeleológico”, deve-se presumir que é do 

patrimônio ambiental espeleológico que estaremos falando, por tratar-se do objeto 

desta dissertação.   
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III - AMEAÇAS ANTRÓPICAS AO PATRIMÔNIO AMBIENTAL 

ESPELEOLÓGICO 

 

 

Algumas atividades humanas prejudicam a conservação dos meios 

cavernícolas e dos atributos naturais ou culturais a eles associados. Por vezes, tais 

ações impactam diretamente os sistemas cavernícolas (p. ex., extração de minério 

ou visitação turística no interior de cavernas). Por outras, seus efeitos são indiretos 

(p. ex., construção de uma rodovia nas proximidades de uma gruta). 

 

A seguir, falaremos sobre as principais ações antrópicas que podem, direta ou 

indiretamente, afetar negativamente o equilíbrio, a integridade ou a diversidade do 

patrimônio espeleológico. São elas: o desmatamento, os represamentos e outras 

obras de engenharia, a urbanização, a mineração, a agropecuária e a visitação.  

 

 

1. Desmatamento  

 

A remoção da vegetação da superfície terrestre é causada, principalmente, 

pela expansão das fronteiras agrícolas e pela extração de insumos vegetais (lenha e 

derivados), e pode desencadear os seguintes impactos em detrimento do patrimônio 

espeleológico:1  

 

• Diminuição na qualidade e quantidade dos insumos orgânicos que, 

a partir do meio externo, chegam às cavernas, e dos quais a fauna 

cavernícola é extremamente dependente, havendo intensificação 

do aporte de sedimentos terrígenos em detrimento dos químicos; 

• Exposição da região de entrada das cavernas a condições 

climáticas mais severas; 

• Maior perceptividade da entrada da caverna para um visualizador 

situado no seu exterior, o que pode expô-la a atos de vandalismo; 

                                                
1 FERREIRA, Cristiano Fernandes. Análise de Impactos Ambientais em terrenos cársticos e cavernas, p. 

130 e 131. Disponível em: 

<http://www4.icmbio.gov.br/cecav/modulos/downloads/Curso_Espeleologia_Licenciamento_Ambie

ntal.pdf> Acesso em: 25.11.2011. 
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• Diminuição do alimento disponível para morcegos, cuja 

preservação é imprescindível ao equilíbrio de vários ecossistemas 

cavernícolas; 

• Aceleração de processos erosivos superficiais, o que pode afetar a 

fauna subterrânea bem como os processos naturais do 

desenvolvimento de cavernas; 

• Assoreamento de cavernas, soterramento de substratos 

faunísticos, entupimento de condutos e, por conseguinte, 

alagamento ou secagem de galerias, e, em alguns casos, a 

caverna pode ser totalmente obstruída; 

• Em decorrência de tais modificações, pode haver alterações na 

dinâmica hídrica, seja na qualidade, seja na quantidade das águas 

cársticas. A supressão da vegetação dificulta a infiltração, 

alterando a composição da água. Pode ser eliminada a interação 

da água de infiltração com os substratos húmicos e raízes que, 

originalmente, lhe conferiam maior competência dissolutiva. Pode 

haver interrupção do gotejamento e do desenvolvimento de 

espeleotemas, como consequência do entupimento dos 

canalículos; 

• A menor infiltração e o maior assoreamento dos cursos d’água 

subterrâneos podem favorecer um escoamento preferencialmente 

superficial, em detrimento do anteriormente estabelecido 

escoamento subterrâneo; 

• Em função da interrupção de condutos, áreas anteriormente 

alagadas podem secar, ao passo que trechos a montante, inclusive 

superficiais, podem sofrer alagamento. 

 

 

2. Represamentos 

 

A implantação de grandes represas, normalmente relacionadas a usinas 

hidrelétricas, é potencialmente lesiva ao patrimônio espeleológico, sobretudo em 
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áreas cársticas bem desenvolvidas e complexas. As possíveis decorrências 

ambientais deletérias são2:  

 

• Alagamento completo de cavernas (normalmente aquelas 

associadas ao sistema fluvial principal), o que equivale à 

supressão total da fauna nelas previamente existente. Em áreas 

cársticas esse impacto é bastante frequente. A título de exemplo, 

estima-se que a hidrelétrica da Serra da Mesa, no Rio Tocantins, 

GO, tenha importado no alagamento total de 39 cavernas, podendo 

haver afetado outras 75 nas suas cercanias; 

• Alagamento parcial de cavernas (geralmente aquelas pouco 

relacionadas com o atual sistema de drenagem), nas quais, em 

alguns casos, o impacto pode ser tão danoso quanto no 

alagamento completo, seja pelo prejuízo de seu substrato 

(localizado no pavimento), pela alteração do microclima (aumento 

da umidade), pela estagnação ou aumento dos processos de 

sedimentação, e pela introdução de espécies exóticas, dentre 

outras mudanças;  

• Perda do patrimônio arqueológico, paleontológico e faunístico 

associados aos ambientes de caverna; 

• Mudança na dinâmica hídrica do carste. O sistema cárstico 

normalmente agrega uma complexa rede de condutos interligados 

tanto entre si quanto com a superfície terrestre. Barramentos 

tendem a reduzir e equilibrar o fluxo de água a jusante, o que pode 

até induzir alguns impactos positivos, mas também alterar 

negativamente o processo de formação de cavernas cársticas. 

Assim, por exemplo, ressurgências3 podem transformar-se em 

sumidouros4, lagos subterrâneos podem secar, e cavernas 

anteriormente inundadas podem abater-se5. Além disso, a pressão 

exercida pela altura da lâmina d’água pode produzir o abatimento 

                                                
2
 FERREIRA, Cristiano Fernandes, op. cit., p. 136-139.  

3
 O sumidouro é um ponto através do qual um rio superficial desaparece na rocha.  

4
 Ressurgência, em espeleologia, é um termo normalmente utilizado para designar um ponto através 

do qual um curso d’água que ingressara no subterrâneo por meio de um sumidouro retorna à 

superfície. 
5
 O abatimento aí referido é o desmoronamento da cavidade.  
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de cavernas submersas ou de suas adjacências, bem como pode 

provocar a formação de novos dutos, ou a desobstrução de dutos 

preexistentes, com a criação de ressurgências em locais distantes. 

Seja em razão de tais ressurgências, seja por força da fuga da 

água por condutos não localizados durante a implantação do 

projeto, podem ocorrer alagamentos inesperados, em áreas 

distantes da barragem. Para tentar evitar tal problema, costuma-se 

impermeabilizar a área da barragem com mantas argilosas, mas tal 

providência impede que cavernas localizadas a jusante do 

barramento continuem a ser servidas pelos sedimentos e 

nutrientes que, outrora, eram a elas carreados por condutos 

subjacentes à área da barragem.  

• A supressão da vegetação existente na área da barragem pode 

importar na redução da alimentação disponível aos morcegos que 

habitavam as cavernas das adjacências, e, por conseguinte, na 

diminuição de sua população e no desequilíbrio dos ecossistemas 

das cavernas por eles habitadas; 

• Problemas associados às obras de engenharia. As vibrações 

decorrentes do trânsito das máquinas e das explosões podem 

gerar abatimentos, rachaduras, quebras de espeleotemas e 

erosão, ao passo que a grande remobilização de terra podem gerar 

assoreamento.  

 

 

3. Outras obras de engenharia 

 

Outras obras que podem comprometer a integridade do patrimônio 

espeleológico são aquelas lineares, afetas à construção de estradas, ferrovias, 

linhas de transmissão, gasodutos e oleodutos. Vejamos os seus principais 

impactos:6 

 

                                                
6
 FERREIRA, Cristiano Fernandes, op. cit., p. 139-140.  
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• Cavernas ou trechos de cavernas podem ser destruídos por 

detonações (vibrações e sobrepressão acústica) e terraplenagem 

(soteramento).  

• A retirada da vegetação pode trazer os problemas já mencionados 

no item 1. Juntamente com ela, a modificação da morfologia da 

área das obras - por exemplo, a formação de aterros - pode gerar 

problemas para a dinâmica hídrica, tais como entupimentos e 

consequentes alagamentos ou secamentos, e alteração de cursos 

de água naturais ou destruição de áreas de recarga. Também 

podem aflorar problemas de erosão e assoreamento. É comum, 

ainda, a formação de enxurradas e fluxos concentrados, 

decorrentes da impermeabilização das áreas e escoamento ina-

dequado. Nos casos de asfaltamento, as águas mal dissipadas e 

direcionadas para áreas de cavernas podem induzir a remoção de 

sedimentos e outras alterações na morfologia interna das cavernas.  

• Quando as obras são construídas acima de cavernas, como no 

caso da BR-122 no trecho entre a BR-242 e a cidade de Iraquara-

BA na Chapada Diamantina, que corre pouco acima da Gruta da 

Fumaça, Sistema Lapa Doce (uma das maiores cavernas do Brasil) 

e da Lapa da Torrinha, todas de grande importância espeleológica, 

há riscos iminentes de danos às formações, tanto na construção, 

como na operação da estrada. As vibrações podem gerar 

desplacamentos e rachaduras; 

• Já na fase de operação dos empreendimentos, podem ocorrer 

acidentes bastante perigosos aos ambientes cársticos, sobretudo 

em função da sua natureza mais sensível e propícia à rápida 

disseminação de poluentes, tais como combustíveis, graxas, óleos 

e demais materiais tóxicos que, após serem derramados no leito de 

estradas, ferrovias etc, e, podem atingir os sistemas cársticos. 

Como no carste não existe um solo filtrante que atenue os danos 

por poluentes, tais poluentes representam um risco ao ecossistema 

cavernícola, podendo também contaminar o aquífero cárstico, que 

é assaz utilizado para abastecimento público e outros fins.   

• Cavernas muito próximas às estradas estão mais expostas à 

poluição sonora e ao ataque de vândalos. 
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4. Urbanização 

 

É comum a implantação de cidades em regiões cársticas. No Brasil, são 

exemplos parte das regiões metropolitanas de Curitiba e de Belo Horizonte, além de 

cidades de médio porte como Sete Lagoas-MG. Os principais impactos negativos 

sofridos pelo patrimônio espeleológico em função da expansão do meio urbano são:7 

 

• A implantação de loteamentos para fins urbanos e de indústrias 

pressupõe a realização de aterros, a operação de máquinas, e 

remoção de vegetação, com os impactos ambientais inerentes a 

essas atividades, anteriormente já enumerados; 

• Junto com o adensamento populacional e a industrialização é 

comum ocorrer a contaminação de águas cársticas por efluentes 

domésticos ou industriais. Às vezes, os efluentes são lançados di-

retamente nos solos ou sumidouros, que acabam se transformando 

em verdadeiros esgotos, em detrimento das condições ecológicas 

das cavernas, cuja fauna original tende a desaparecer;  

• Como as regiões cársticas caracterizam-se pela presença de redes 

de condutos interligados, é comum que os aquíferos subterrâneos 

sejam contaminados. Devido à alta quantidade de cálcio e 

magnésio dissolvido e à consequente alcalinidade que isto implica, 

as águas cársticas floculam todo o sedimento argiloso em 

suspensão, apresentando-se azuis e cristalinas, o que transmite a 

falsa impressão de pureza ou potabilidade. Por tal razão, é comum 

a captação de águas contaminadas para abastecimento; 

• Além dos efluentes, a disposição irregular do lixo em bota-foras, 

lixões improvisados, e, até mesmo, no interior das próprias 

cavernas ou dolinas, é outra fonte de poluição comum em áreas 

urbanas;  

• A captação descontrolada e excessiva de águas do aquífero 

cárstico pode importar o secamento de lagoas cársticas ou lagos 

                                                
7
 FERREIRA, Cristiano Fernandes, op. cit., p. 140-142. 
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internos, e facilitar o abatimento de áreas totalmente alagadas, 

anteriormente sustentadas pela presença de água. Um exemplo do 

último tipo ocorreu em Cajamar-SP;  

• A impermeabilização de extensas áreas, inclusive de recarga de 

aquíferos, pode induzir ora o secamento de cavernas, ora a 

inundação de trechos a montante;  

• Cavernas muito próximas às cidades ou indústrias sofrem com a 

poluição sonora e estão mais expostas ao vandalismo. 

 

 

5. Mineração 

 

Como a maior parte das rochas carstificáveis tem aplicações econômicas, a 

mineração é uma das atividades humanas que mais frequentemente impacta os 

relevos cársticos, e, por consequência, as cavidades naturais subterrâneas.  

 

Antigamente, buscava-se nas cavernas o salitre (nitrato de potássio ou de 

sódio), produto derivado das fezes de morcego, e que era largamente utilizado para 

o fabrico de pólvora. Há registros de sua extração em cavernas na Bahia e em 

Minas Gerais, no século XIX. Dentre os minerais atualmente mais procurados 

destacam-se as formações ferríferas, as rochas carbonáticas, como o calcário (o 

carbonato de cálcio, um de seus componentes, é utilizado para a fabricação de 

cimento), o dolomito e o mármore, e as rochas siliciclásticas, como os quartzitos. 

Vejamos quais são os impactos negativos mais comumente causados pela 

exploração de minérios:8 

 
• Supressão parcial ou mesmo total da caverna, o que ocorre 

normalmente em razão de o planejamento de lavra ou os estudos 

ambientais ignorarem ou não considerarem a localização das 

cavidades; 

•  Soterramento ou entulhamento de cavernas, especialmente de 

suas entradas, que normalmente ocorre quando a lavra avança a 

partir do topo dos maciços, soterrando cavernas localizadas na sua 

                                                
8
 FERREIRA, Cristiano Fernandes, op. cit., p. 17 e 123-129. 
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base, ou quando cavernas situadas no interior de dolinas recebem 

rejeitos ou estéril ali indevidamente colocado, o que importa não 

somente a supressão da caverna, como também impactos 

relacionados à recarga dos aquíferos;  

• Assoreamento de cursos d’água causado pelo depósito 

inadequado de estéreis ou rejeitos, e, consequentemente, 

assoreamento de cavernas. É o que ocorreu, por exemplo, na 

Gruta de Bacaetava, no Paraná, que recebeu sedimentos das 

áreas a montante através do Rio Bacaetava que atravessa diversas 

minerações antes de entrar nesta cavidade; 

• O trânsito de máquinas pesadas e a detonação de explosivos em 

locais próximo às cavernas, bem como o emprego de técnicas 

inadequadas de desmonte (bancadas muito altas, p. ex., geram 

fortes abalos pela própria queda da grande massa de rocha 

retirada) produzem vibrações que podem produzir rachaduras, des-

placamentos de camadas da rocha, quebras de espeleotemas e 

abatimentos de galerias; 

• A operação de máquinas e as detonações geram poluição sonora e 

sobrepressão acústica, que impactam, sobretudo, a fauna 

cavernícola. Tais problemas podem ser minimizados por meio da 

manutenção de áreas vegetadas no entorno das cavernas e da 

adoção de distâncias de segurança;  

• O assoreamento causado pela mineração em condutos 

subterrâneos pode causar o alagamento de porções a montante, a 

seca de trechos a jusante (anteriormente alagados), e, em casos 

extremos, a desestruturação de galerias, com o abatimento de 

espaços anteriormente alagados;  

• Para viabilizar o aprofundamento da mineração a porções inferiores 

ao nível do lençol freático, pode ser necessário o prévio 

rebaixamento do aquífero, o que se obtém por meio do 

bombeamento de água para jusante destes locais, medida que 

pode secar feições próximas, sejam cavernas ou lagoas cársticas; 

• A exploração de maciços aflorantes que também funcionam como 

áreas de recarga (com lapiás, corredores de diáclases e dolinas) 

pode comprometer condutos ativos, diminuindo a captação de água 
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pelo ambiente subterrâneo, o que pode resultar em déficits hídricos 

em cavernas a jusante; 

• A disposição inadequada de óleos e graxas das máquinas pode 

contaminar a superfície e, a partir daí, o subterrâneo, 

comprometendo os ecossistemas cavernícolas. 

 

 

6. Agropecuária 

 

A maior parte dos impactos sobre cavidades naturais subterrâneas brasileiras 

decorre da atividade agropecuária. Embora seja pouco comum a supressão de 

cavernas, o grau dessas interferências pode variar de baixo a alto.   

 

Juntamente com a extração de insumos florestais, a agropecuária é a 

principal geradora de desmatamento, cujas consequências deletérias para o meio 

cavernícola já foram por nós expostas no item 1. Além delas, são comuns os 

seguintes impactos negativos:9  

 

• A captação de água para irrigação, especialmente em regiões 

cársticas, onde todo o sistema fluvial está capturado no 

subterrâneo, pode implicar diversas consequências: em certas 

regiões, algumas cavidades funcionam como verdadeiras cacimbas 

de água, para cuja extração são utilizadas bombas motorizadas, 

que produzem poluição do ar e sonora; em outras, onde a 

produção é mais intensiva, grandes quantidades de água são 

captadas por meio de pivôs centrais, o que pode provocar o 

rebaixamento do aquífero, com as consequências daí decorrentes 

(desestruturação do ecossistema cavernícola, modificação da 

dinâmica hídrica, e colapso de dolinas e cavernas); 

• Os defensivos, de emprego comum na agropecuária 

contemporânea, são lixiviados pelas chuvas e atingem as 

cavernas, seja pela condução dos cursos de água ou pela 

infiltração; 

                                                
9 FERREIRA, Cristiano Fernandes, op. cit., p. 131. 
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• Os fertilizantes, também frequentes na agropecuária atual, tendem 

a eutrofizar as águas, ou seja, a sobrecarregá-las de nutrientes, 

dando ensejo a um aumento excessivo de matéria orgânica. A 

água assim alterada, em chegando às comunidades cavernícolas, 

pode afetar seu equilíbrio ecossistêmico;  

•  O emprego de cavernas como bota-foras ou depósitos de 

vasilhames de agroquímicos, carcaças ou até mesmo como curral, 

situações relativamente comuns em áreas eminentemente rurais, 

também pode afetar negativamente o equilíbrio desses 

ecossistemas. 

 

7. Visitação  

 

Por fim, é obrigatório enumerar os impactos que podem advir da visitação 

humana a cavernas. Nesse gênero incluem-se o turismo de massa, o turismo de 

aventura, as atividades de exploração e pesquisa, e a visitação religiosa.  

 

Comparativamente com outras atividades humanas, a visitação a cavidades 

naturais subterrâneas pode ser menos degradadora, já que não pressupõe a 

supressão integral desses ambientes. Além disso, pode ser utilizada como 

ferramenta de educação ambiental. Outra de suas utilidades é concentrar a pressão 

turística em determinadas cavidades paisagisticamente mais atraentes, inibindo o 

ingresso não planejado – e o correspondente impacto ambiental - em outras 

cavernas. De todo modo, o ingresso humano nas cavernas envolve impactos, que 

serão tão maiores quanto piores forem o planejamento e sua execução, ou quanto 

mais sensível for o meio.   

 

Em geral, a visitação a cavernas envolve os seguintes impactos, produzidos, 

sobretudo, pelo turismo de massa:10  

 

• Alterações microclimáticas: o ingresso de pessoas nas cavernas 

pode modificar a temperatura, a umidade relativa do ar e o teor de 

gás carbônico, de modo a comprometer a manutenção ou o 

desenvolvimento da fauna cavernícola e dos espeleotemas. Essas 

                                                
10 FERREIRA, Cristiano Fernandes, op. cit., p. 131-136.  
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variações são mais significativas nos casos de intensa visitação, 

em cavernas cujas trocas energéticas com o exterior são baixas 

(poucas entradas, sem fluxos de ar ou água pronunciados etc), e 

quando a caverna possui sistema de iluminação artificial, mas 

também podem ser causados pela simples transpiração humana 

ou por sistemas de iluminação pessoal (carbureteiras), que podem 

provocar o aumento da temperatura e a redução da umidade; 

• A compactação do pavimento pelo pisoteamento e as demais 

modificações estruturais implantadas para facilitar ou adequar o 

ambiente ao propósito buscado podem provocar a perda de 

habitat de determinadas espécies cavernícolas que se 

desenvolvem nos substratos; 

• O escoamento eventual de água pode causar erosão e acúmulo 

de lama nas trilhas, a descaracterização e até mesmo o total 

soterramento de espeleotemas; 

• Espeleotemas podem ser descaracterizados pelo pisoteamento ou 

por vandalismo; 

• O substrato e os espeleotemas também podem ser eliminados ou 

descaracterizados por valas e trilhas abertas pelos 

empreendedores para possibilitar que, nos trechos de tetos mais 

baixos, as pessoas possam transitar sem precisar se curvar; 

• Alterações visando a um suposto “aformoseamento” das cavernas, 

a par de traduzirem gosto duvidoso, podem comprometer 

seriamente os ecossistemas. Alguns exemplos são as represas 

formadas no Rio da Tapagem, dentro da Caverna do Diabo-SP, ou 

o enchimento de água nos travertinos secos da Gruta de Maquiné 

em Cordisburgo-MG. São intervenções que buscaram criar 

espelhos d’água para refletir o teto das cavernas. Dentre os 

distúrbios por elas causados estão modificações no sistema hí-

drico, na composição faunística e na estabilidade microclimática; 

• Acúmulo indesejável de materiais, sobretudo lixo, ou até mesmo 

substâncias como o algodão presente nas vestes, células mortas 

da pele, esporos de fungos, insetos e poeiras inorgânicas, que, 

por serem estranhos ao habitat, podem levar a uma alteração no 

seu equilíbrio ecológico ou no desenvolvimento de espeleotemas; 
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• Poluição sonora: o alarido dos visitantes pode causar estresse na 

fauna, especialmente em colônias de morcegos; 

• Poluição luminosa: os sistemas elétricos implantados podem 

ensejar o crescimento de organismos clorofilados exóticos ao 

ambiente originalmente afótico, tais como samambaias, algas e 

musgo; 

• Já os sistemas pessoais de iluminação baseados no acetileno 

(carbureteiras) produzem poluição decorrente do calor e da 

fuligem por eles liberada, bem como dos seus subprodutos (borra). 

As fuligens, por exemplo, podem tornar negras formações 

espeleológicas que eram originalmente brancas, como ocorreu na 

Caverna de Santana, no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, 

SP, visitada turisticamente há mais de 50 anos; 

• Cavernas que demandam grandes travessias, em razão da 

ausência de banheiros, acabam acumulando dejetos humanos, 

que representam aporte espúrio de nutriente e fonte de 

contaminação. É o que vinha ocorrendo, por exemplo, na Gruta da 

Mangabeira, em Ituaçu, BA, cujo percurso turístico tem 

aproximadamente 3Km de extensão, e é geralmente atravessado 

por grandes grupos (até 60 pessoas com apenas um guia); 

• Para tentar conter os problemas acima alguns proprietários dos 

empreendimentos ou terras nas quais as cavernas estão situadas 

colocam portões como forma de controle do ingresso de visitantes, 

o que, de outro lado, pode acabar prejudicando a fauna 

cavernícola. 

 

Marra11 elaborou duas interessantes tabelas, abaixo reproduzidas, 

enumerando os tipos de impactos por ele vislumbrados em decorrência da visitação 

turística a cavernas, estabelecendo correlações entre causas e consequências: 

 

TABELA 0212 – Correlação de Impactos Ambientais em Cavernas por 

Demandas Turísticas para Poluição Térmica e Visual 

                                                
11 MARRA, Ricardo J. C. Espeleo Turismo: Planejamento e Manejo de Cavernas, p. 91-93. 
12

 A numeração desta tabela e a da subsequente é a mesma constante na obra citada.  
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Item 
Tipo de  

Impacto 
Causa 

Consequência Associação 

com Item 

01 Poluição 

térmica 

Visitação turística Concentração de CO2 

aumentada, e interferência no 

balanço e no comportamento 

da umidade e do O2.  

02 e 03 

02  Visitação de moderada para 

alta 

Aquecimento da caverna, 

gerando um desequilíbrio 

climático. 

01, 02, 03 e 

05 

03  Alta visitação com curtos 

intervalos 

Aquecimento da caverna. 

Desequilíbrio climático 

elevando a umidade relativa. 

01, 02, 03, 

05 e 08 

04  Demasiado número de 

visitantes ao mesmo tempo 

em curtos intervalos 

Alcance de saturação do 

ambiente pelo acréscimo 

excessivo da umidade relativa. 

01, 02 e 03 

05  Instalação de grandes 

refletores com luzes 

incandescentes 

constantemente acesas, 

reatores, cabos e etc 

Elevação do aquecimento geral 

da caverna, com prejuízo à 

estética e aparência e 

interferência direta no 

microclima do ambiente. 

04 e 08 

06 Poluição 

Visual 

Infraestrutura turística 

externa 

Placas de sinalização e 

publicidade sendo instaladas 

em decorrência do número de 

pessoas concentradas na área 

da caverna. 

04 e 07 

07   Restaurante, banheiros, lojas 

de souvenirs, bilheterias 

implantadas junto a entrada e 

sobre o carste. 

03 e 04 

08  Infraestrutura turística interna Portões, grades, passarelas, 

pontes, corrimão, escadas, 

lixeiras e anteparos de proteção 

demasiadamente grandes, 

chegando em muitos casos a 

prejudicar a contemplação das 

formações espeleológicas. 

03, 04 e 05 

09   Placas internas 

desproporcionais instaladas 

03, 04 e 05 
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junto às formações para 

informar aspectos ambientais e 

de perigo ao longo da trilha. 

10  Lixo acumulado na entrada e 

dispersado externamente, na 

entrada e internamente, ao 

longo das trilhas. 

Estética, aparência e ambiente 

prejudicado. Proliferação de 

doenças e cadeia alimentar 

efetuando-se de maneira 

anômala. 

03, 04 e 

05 

11  Exposição dos refletores, 

reatores, cabos etc 

Sensação de desordem e 

maus-tratos ao equipamento, 

usuários e ambiente. 

04 e 05 

12 Bloqueio 

físico para 

pessoas na 

entrada 

das 

cavernas 

Portões e grades mal 

dimensionados 

Prejuízo à estética e 

desagradável aparência que, 

construído com material 

corrosivo, danifica 

progressivamente o meio 

abiótico diante do material 

constantemente exposto à 

umidade excessiva. 

04, 06 e 

14 

 

 

TABELA 03 – Correlação de Impactos Ambientais em Cavernas por Demandas 

Turísticas para Poluição Química, Biológica e Sonora 

Item 
Tipo de  

Impacto 
Causa Consequência 

Associação 

com Item 

13 Poluição 

química 

Visitação turística Concentração de CO2 e 

umidade relativa aumentada. 

Interferência no balanço e no 

comportamento do ar 

atmosférico. Corrosão de 

espeleotemas. 

10 e 17 

14  Demasiado número de 

visitantes ao mesmo tempo 

em curtos intervalos  

Alcance de saturação de CO2 

no ambiente pelo acréscimo 

excessivo deste composto, 

podendo desencadear um 

desequilíbrio químico. 

10 e 17 

15 Poluição 

biológica 

Iluminação de salões e 

galerias 

Surgimento de musgo, e 

vegetação clorofilada. 

03, 04, 05 e 

17 
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16 Bloqueio 

físico para 

pessoas na 

entrada das 

cavernas 

Portões e grades sem 

aberturas intermediárias 

para trânsito da fauna 

Expulsão, stress e/ou morte de 

morcegos e da fauna 

trogloxena.  

03, 04, 05, 

12, 20 e 21 

17  Infraestrutura turística 

externa 

Efluentes provenientes das 

fossas sépticas do 

restaurante, banheiros, lojas 

de souvenirs sendo 

conduzidos para dentro da 

caverna.  

03, 04, 13, 14 

e 16 

19  Visitação turística Pisoteio das formações 

localizadas no chão, e locais 

com pouca fiscalização 

havendo quebra de 

espeleotemas e pichações. 

03, 04, 05 e 

19 

19 Poluição 

sonora 

Falatório excessivo pelos 

visitantes diante do 

entusiasmo excitante da 

contemplação 

Distúrbio no ambiente e stress 

na fauna. 

03, 04, 05, 

12, 20 e 21 

20  Soltar rojões e disparo de 

armas de fogo para 

demonstrar efeitos sonoros 

Grande impacto ao meio 

bioespeleológico, podendo 

desestabilizar o ambiente 

natural. 

04, 05, 16, 18 

e 21 

21  Explosivos para abertura 

de túneis, visando 

desobstruir passagens, 

oferecendo novos acessos 

a salões e galerias para 

visitação 

Grande impacto sonoro, 

eliminando fauna e grande 

desestabilização ao 

ecossistema espeleológico. 

Outras consequências 

desconhecidas até o presente 

podem ainda ocorrer diante 

deste específico impacto.  

04, 05 e 16 

 

Dentro do espectro de possíveis atividades de visitação a cavernas, sua 

potencialidade lesiva é normalmente dependente das características típicas de cada 

atividade. Assim:13  

 

                                                
13

 FERREIRA, Cristiano Fernandes, op. cit., p. 132-134. 
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• As visitações de exploração (que buscam a identificação e ao 

mapeamento de novas cavidades), bem como aquelas com fins 

científicos em geral, embora gerem danos (p. ex., pisoteio de 

formações delicadas, desobstrução de obstáculos ao avanço das 

expedições, como espeleotemas), provocam menos impactos que 

as decorrentes do turismo de massa, pois são realizadas por 

grupos normalmente pequenos, coordenados, e previamente 

preparados; 

• O turismo de aventura, quando mal planejado, pode gerar impactos 

semelhantes aos do turismo de massa, sendo comum realizar 

acampamentos e fogueiras em áreas pouco propícias, bem como 

deixar como rastros ancoragens exageradas, quebras de 

espeleotemas;  

• A visitação eventual, sem controle, pode resultar em vandalismo, 

que se manifesta, em geral, pelas pichações, quebra de 

espeleotemas e outras formações, subtração de fósseis, ataque à 

fauna, lixo, e, até mesmo, queima de fogos de artifícios; 

• Nas cavernas submetidas a turismo religioso de caráter 

permanente, os impactos equivalem aos do turismo de massa, pelo 

grau de intervenções e quantidade de visitantes anuais. Já nas 

cavernas utilizadas para cerimônias religiosas eventuais, como é 

típico daquelas visitadas para rituais afro-brasileiros, os impactos 

são menores.  
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IV - INSTRUMENTOS JURÍDICO-NORMATIVOS DE TUTELA 

 

 

Uma vez demonstrado que as cavidades naturais subterrâneas e os bens 

ambientais a elas associados têm seus valores naturais e culturais reconhecidos 

pelo ordenamento jurídico, e descortinadas as principais ameaças antrópicas à 

conservação desse patrimônio, cumpre aprofundar o exame dos instrumentos 

normativos substantivos disponibilizados pelo direito pátrio para que se possa 

assegurar às presentes e futuras gerações o potencial ambiental do patrimônio 

espeleológico.   

 

São inúmeras as normas jurídicas que podem ser invocadas em prol da 

preservação e conservação do patrimônio espeleológico, a começar pela própria 

Constituição da República, cujos preceitos pertinentes já foram abordados no 

capítulo 1. No que se refere às normas infraconstitucionais, cumpre encetar por uma 

breve análise da competência legislativa dos entes federativos.  

 

A Lei Fundamental outorga à União competência privativa para legislar sobre 

determinadas questões, como, por exemplo, águas e energia (art. 22, IV), jazidas, 

minas e outros recursos minerais (art. 22, XII), e atividades nucleares de qualquer 

natureza (art. 22, XXVI).  

 

Há matérias, de outro lado, em que a competência é concorrente entre a 

União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 24. Na competência 

concorrente, a União deve limitar-se à edição de normas gerais (art. 24, § 1.º), 

voltadas às questões onde predomine o interesse geral, ao passo que aos Estados e 

ao Distrito Federal cabe suplementar (complementar) as normas da União (art. 24, § 

2.º), dispondo sobre as questões onde predomine o interesse regional, sem prejuízo 

de poder exercer a competência legislativa plena (supletiva), no caso de inexistência 

de norma geral federal (art. 24, § 3.º). No exercício de sua competência concorrente, 

porém, os Estados e o Distrito Federal não podem invadir competência privativa da 

União. 

 

No que se refere aos Municípios, sua competência pode ser resumida nestas 

regras:  
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1) pode legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I);  

 

2) pode suplementar a legislação federal e municipal, no que couber (art. 

30, II). 

 

Portanto, naquilo que for de assunto exclusivamente local, a competência 

será exclusiva do Município (art. 30, I). Já quando a questão disser respeito, 

predominantemente, ao interesse do Município, mas não for de seu exclusivo 

interesse, ele poderá suplementar a legislação federal e municipal, no que couber 

(art. 30, II), ou seja, no que disser respeito ao interesse predominantemente local 

(que afeta mais diretamente o interesse da população do local, embora possa 

repercutir no interesse da população do Estado ou mesmo de todo o Brasil).  

 

O Distrito Federal pode legislar, ainda, nas mesmas matérias reservadas aos 

Estados e aos Municípios (art. 32, § 1.º).  

 

Boa parte da competência legislativa ambiental é concorrente entre a União, 

os Estados e o Distrito Federal. Compete-lhes assim legislar sobre florestas, caça, 

pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI), proteção ao 

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (art. 24, VII), e 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 24, VIII). É dessa 

espécie, portanto, boa parte da competência legislativa para normas protetivas do 

patrimônio ambiental espeleológico1.  

 

Mas compete também aos Municípios legislar sobre o meio ambiente. Em se 

tratando de proteção ao meio ambiente, dificilmente será possível falar em interesse 

exclusivamente local. Com efeito, o equilíbrio ambiental é um bem difuso, cuja lesão 

não é possível cerrar em fronteiras definidas, de modo que o dano ambiental, 

                                                
1A lei orgânica do Distrito Federal, a propósito, dispõe ser sua competência, concorrentemente com a 
União, legislar sobre responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico (art. 17, VIII). 
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embora possa atingir mais diretamente a população de determinado Município, ao 

fim e ao cabo prejudicará um interesse que é de todos. Portanto, em regra, a 

competência do Município nessa matéria será amparada no inciso II do art. 30, 

sendo competência suplementar.  

 

Diante da variedade de entes federativos competentes para a edição de 

normas ambientais protetivas do patrimônio espeleológico, seria irrealizável 

proceder, neste trabalho, à colação de todos os instrumentos normativos do gênero 

existentes em nosso país. Há, portanto, que se fazer um corte.  

 

Desse modo, no presente capítulo cuidar-se-á, num primeiro momento, das 

normas jurídicas federais aptas à tutela do patrimônio ambiental espeleológico.  

 

Dentre elas, algumas não foram criadas com o propósito específico de 

salvaguardá-lo, mas acabam por lhe conferir proteção, seja por versarem sobre o 

meio ambiente de forma geral (caso, por exemplo, da Lei n. 6.938/1981), seja por 

tratarem de determinados aspectos do meio ambiente que, de modo transversal, 

podem eventualmente ser pertinentes ao meio ambiente cavernícola. De todo modo, 

considerando que tais normas não foram produzidas tendo por foco a proteção das 

cavidades naturais subterrâneas, serão intituladas como normas não específicas.  

 

Também serão aqui tratadas as normas federais declaradamente criadas com 

vistas à tutela ambiental do patrimônio espeleológico. Para os fins deste trabalho, 

elas serão consideradas normas específicas. No que toca a elas, dedicar-se-á maior 

ênfase ao Decreto n. 99.556/1990, tanto na sua versão original, quanto naquela em 

vigor, resultante das significativas alterações introduzidas pelo Decreto n. 

6.640/2008. À medida que essa última versão for sendo estudada, aproveitar-se-á 

para examinar aspectos da instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente n. 

02/2009, que regulamenta alguns dispositivos do decreto.  

 

Por fim, serão percorridas normas estaduais especificamente voltadas à tutela 

de cavernas, sem a pretensão de coligir, nesta obra, todos os diplomas inseríveis 

nesse gênero.  
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1. Das normas federais não específicas 

 

O gênero normas não específicas, como já exposto, comporta não apenas a 

Lei n. 6.938/1981, que tem um amplo espectro de incidência em matéria ambiental, 

como também normas que, embora versem temas ambientais específicos, não 

voltados às cavidades naturais subterrâneas, podem, eventualmente, servir-lhes à 

proteção.   

 

 

1.1. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981 

 

A Lei n. 6.938/1981, mais conhecida como Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (LPNMA), é o mais valioso diploma infraconstitucional de ordem geral à 

disposição da tutela ambiental.  

 

A generalidade de seus fins e dispositivos confere-lhe aplicabilidade a todos 

os bens ambientais, o que inclui aqueles integrantes do patrimônio espeleológico.  

 

Sua riqueza começa no campo conceitual: a norma traz conceitos de meio 

ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor, e recursos 

ambientais, que ajudam na elucidação do alcance e do significado não apenas de 

seus próprios preceitos, como também das demais normas que compõem o sistema 

normativo ambiental.  

 

Outra de suas contribuições é no campo principiológico. A partir da leitura dos 

dispositivos nela consagrados de modo vanguardista, é possível sustentar a 

existência, em nosso ordenamento jurídico, dos princípios da prevenção (art. 4.º, I e 

VI, 9.º, III e IV), do poluidor-pagador (art. 4.º, VII, primeira parte, e art. 14, § 1.º), do 

usuário-pagador (art. 4.º, VII, segunda parte), e da reparação integral (art. 2.º, VIII, 

art. 4.º, VII, primeira parte, art. 14, § 1.º).  

 

Prova do pioneirismo da norma é que o conjunto de seus dispositivos permite, 

até mesmo, vislumbrar os componentes do princípio do desenvolvimento 
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sustentável2, que só viria a ser explicitamente formulado mais de uma década 

depois, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, com base no conceito de desenvolvimento sustentável fornecido 

em 1987 pelo Relatório “Nosso Futuro Comum” 3. 

 

Graças à amplitude do campo de abrangência da norma, seus princípios 

espraiam sua influência pelos mais diversos ramos setoriais do direito ambiental, 

orientando sua interpretação e aplicação.  

 

Além de fornecer arcabouço principiológico, a LPNMA criou e definiu a 

estrutura inicial do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), constituído 

pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e pelas fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e 

melhoria da qualidade ambiental. Embora não previsto na LPNMA, um dos atuais 

integrantes da estrutura do SISNAMA é o Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas (CECAV), que faz parte do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 4. 

 

A LPNMA também elenca, em seu artigo 9.º, uma série de instrumentos da 

política nacional do meio ambiente, passíveis de serem aplicados à tutela do meio 

ambiente em geral, e, por consequência, ao patrimônio espeleológico.   

 

Não é opção metodológica deste capítulo a análise individualizada de cada 

um desses instrumentos. Em vez disso, preferiu-se pautar a divisão dos subitens 

conforme cada um dos diplomas ambientais aptos à tutela do patrimônio 

espeleológico. Sem embargo, à medida elas forem sendo dissecadas, serão 

                                                
2 A essência do princípio é notada seja quando a norma prescreve ser objetivo da política nacional do 
meio ambiente a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico (art. 4.º, I), seja nos demais objetivos, 
princípios e institutos por ela tratados. 
3 Também conhecido como “Relatório Brundtland”, em razão de que a comissão encarregada de 
elaborá-lo era presidida pela primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, o estudo foi 
encomendado em 1983 pela Assembleia Geral das Nações Unidas à Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. 
4 Por força do dec. n. 99.274/90 (alterado pelo dec. n. 6.792/09), que regulamenta a LPNMA, o 
ICMBio integra a estrutura do SISNAMA juntamente com o IBAMA, na categoria de órgãos 
executores da PNMA (art. 3.º, IV) 
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ressaltadas as potencialidades e peculiaridades de determinados instrumentos nela 

previstos, no que forem úteis à tutela desse patrimônio. Isso se dará, mais 

especificamente, em relação aos espaços territoriais especialmente protegidos 

(ETEPs), ao sistema nacional de informações de meio ambiente (SINIMA), ao 

licenciamento ambiental, à avaliação de impactos ambientais (AIA).  

 

Outro inestimável mérito da LPNMA foi haver instituído, em seu art. 14, § 1. º, 

a responsabilidade civil objetiva pelo dano ao meio ambiente. É fato que a 

responsabilidade objetiva por dano ambiental não era novidade, já estando prevista, 

por exemplo, na Lei n. 6.453/1977. A diferença, porém, é que em tal diploma a 

responsabilidade era limitada por diversos fatores: decorria apenas de dano nuclear, 

aplicava-se apenas ao operador da instalação nuclear, e seu valor era restrito a um 

teto (responsabilidade tarifada).  

 

 

1.2. Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 

 

Nos termos do art. 225, § 1.º, inciso III, da Constituição da República, cumpre 

ao Poder Público, para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos.  

 

Esses espaços territoriais especialmente protegidos (ETEPs) são 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, e podem ser de dois gêneros 

distintos.  

 

Do primeiro gênero são aqueles cuja instituição depende da sua perfeita 

circunscrição a uma porção individualizada do território nacional, e devem estar 

sempre submetidos a um órgão gestor e a um plano de manejo. São exemplos 

típicos as reservas biológicas, os parques e as florestas, dentre outras unidades de 

conservação tipificadas na Lei n. 9.985/2000. Do segundo gênero são os ETEPs 

cujo ato definidor não as restringe a um ponto específico do território nacional, mas, 

tão só, estabelece seus pressupostos (atributos) e o grau de limitação à intervenção 

humana. Espécies clássicas são as áreas de preservação permanente e as reservas 

legais.  
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A Lei n. 9.985/2000, portanto, trata de ETEPs do primeiro gênero. Ela instituiu 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (conhecida, por tal 

razão, como LSNUC), estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação 

e gestão das unidades de conservação.  

 

A unidade de conservação é, nos termos dessa lei, um espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção (art. 2.º, I). 

 

Dentre os recursos ambientais de um determinado espaço territorial, que 

compõem a respectiva unidade de conservação, encontram-se a atmosfera, as 

águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o 

subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (art. 2.º, IV). 

 

O art. 24 da LSNUC, por seu turno, frisa que “o subsolo e o espaço aéreo, 

sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das 

unidades de conservação”.  

 

Da leitura dos dispositivos citados, não resta dúvida de que cavidades 

naturais subterrâneas, como integrantes do subsolo, podem fazer parte do âmbito de 

proteção de uma unidade de conservação, seja como seu objetivo central, seja 

como pressuposto para a realização do seu objetivo.  

 

Na primeira hipótese, é possível pensar em unidades de conservação criadas 

especificamente para a proteção de um sistema subterrâneo ou de um determinado 

sistema cárstico 5.  

                                                
5 A IN IBAMA n. 2/2009, no seu anexo II, define sistema cárstico e sistema subterrâneo:  

Sistema cárstico: conjunto de elementos interdependentes, relacionados à ação da água e seu poder 
corrosivo junto a rochas solúveis, que dão origem a sistemas de drenagem complexos, englobando 
sistemas de cavernas e demais feições superficiais destes ambientes, como as dolinas, sumidouros, 
vales secos, maciços lapiasados e outras áreas de recarga. Incluem-se neste conceito todas as formas 
geradas pela associação de águas corrosivas e rochas solúveis que resultam na paisagem cárstica. É 
constituído por suas diversas zonas: exocarste, epicarste e endocarste. 
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Já na segunda, podem-se aventar unidades de conservação criadas com o 

fito de proteger um determinado ecossistema superficial, mas cujo âmbito de 

proteção, em garantia da estabilidade desse ecossistema, tenha de ser estendido 

para incluir a tutela dos sistemas cársticos ou subterrâneos a ele associados.  

 

Em defesa dessa última possibilidade, conforme visto nos capítulos 2 e 3, 

insta frisar não haver dúvida de que os sistemas integrados pelas cavidades naturais 

subterrâneas podem influir na estabilidade dos ecossistemas da superfície terrestre, 

e vice-versa. Não se trata de meios estanques, mas que se intercomunicam, 

formando intrincadas cadeias ecológicas.  

 

Recorde-se, a propósito, que, dentre os componentes da fauna subterrânea, 

os trogloxenos dependem tanto do hipógeo como do epígeo para sobreviverem, 

cumprindo funções ambientais em ambos os meios. Várias espécies de morcegos, 

por exemplo, passam o período diurno nos subterrâneos, saindo durante a noite 

para se alimentarem. É nessa ocasião que os frugívoros realizam a dispersão de 

sementes e polinização, e os insetívoros ajudam no controle de pragas. Há, ainda, 

morcegos e mariposas que dependem das cavernas para hibernarem, ao passo que 

alguns sapos e moscas as utilizam para estivarem. Existem, também, outras 

espécies de animais que passam parte de seu ciclo de vida na superfície, e parte 

(normalmente a juventude, quando são mais vulneráveis) nas cavernas, como as 

larvas de alguns insetos, bem como alguns mosquitos e besouros.  

 

De outro lado, viu-se, também, especialmente no capítulo 3, que as cavidades 

naturais subterrâneas, por meio de seus dutos, podem desempenhar um importante 

papel na condução de água. A modificação artificial de sua conformação pode 

implicar o desaparecimento de dutos importantes, e o aparecimento de outros, de 

modo a eliminar sumidouros e ressurgências preexistentes e fazer surgir novos, 

alterando, assim, a dinâmica hídrica inclusive da superfície, o que certamente 

afetaria seu equilíbrio ecológico.  

 

                                                                                                                                                   

Sistema Subterrâneo: conjunto de espaços interconectados da subsuperfície, de tamanhos variáveis 
(desde fissuras diminutas até grandes galerias e salões), formando grandes redes de espaços 
heterogêneos, que podem ser preenchidos por água ou ar. 
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Portanto, em existindo unidade de conservação que vise à preservação ou 

conservação de bens ambientais cujo equilíbrio ecossistêmico demande a proteção 

do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas localizadas neste estarão 

alcançadas pelo âmbito de proteção da unidade.  

 

Dúvida se levanta, porém, se o subsolo somente se considerado como parte 

da unidade se o ato criador da unidade ou seu plano de manejo o inclua 

expressamente dentro de seus limites. O problema decorre da redação do artigo 6.º 

do Decreto n. 4.340/2002,6 in verbis:  

 

Art. 6o  Os limites da unidade de conservação, em relação ao subsolo, são 

estabelecidos: 

I - no ato de sua criação, no caso de Unidade de Conservação de Proteção 

Integral; e 

II - no ato de sua criação ou no Plano de Manejo, no caso de Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável. 

 

Uma interpretação superficial do dispositivo poderia presumir que o subsolo 

somente estaria incluído nos limites da unidade de conservação se houver previsão 

expressa num desses atos normativos.  

 

Lima, porém, defende que, no silêncio do ato instituidor da unidade de 

proteção integral ou de uso sustentável, ou do plano de manejo da unidade de uso 

sustentável, o subsolo presume-se incluído na unidade, porquanto a Constituição 

Federal veda os usos que possam comprometer os atributos que justificaram a 

criação dos espaços territoriais especialmente protegidos. Logo, a fim de se 

assegurar os fins a que se destinam as unidades de conservação, não se poderia 

admitir a possibilidade de exclusão tácita do subsolo de seus limites 7.  

 

Concorda-se com o autor, pelos exatos fundamentos por ele expostos, no 

ponto em que repudia a possibilidade de, no silêncio do ato instituidor da unidade de 

conservação de proteção integral, reputar-se que o subsolo não integra seus limites. 

                                                
6 Esse decreto é de 22 de agosto de 2002, e regulamenta diversos artigos da LSNUC.  
7LIMA, André. SiNUCa de bico: mineração em unidade de conservação. Mineração em Unidades de 

Conservação da Amazônia Brasileira, p. 12.  
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Trata-se de interpretação que busca integrar Constituição Federal, LSNUC e seu 

regulamento, a fim de assegurar plenamente os fins a que se destinam as unidades 

de conservação. Sem embargo, parece-nos incompatível com essa interpretação 

conciliadora a conclusão de Lima no sentido de que, diante do silêncio do ato 

instituidor, o plano de manejo poderia, desde que justificadamente, excluir o subsolo 

dos limites da unidade. Na verdade, há impropriedade no uso do termo “exclusão”.  

 

“Exclusão” pressupõe retirada de algo que estava incluído. Afirmar que o 

plano de manejo possa excluir dos limites da unidade o seu subsolo pressupõe que 

esse subsolo, anteriormente, nela se encontrava incluído (ainda que tacitamente), e 

que um simples documento técnico (plano de manejo) possa afastá-lo, ou seja, que 

um instrumento infralegal possa alterar uma unidade de conservação ou suprimir 

seus componentes especialmente protegidos, o que é vedado pela Carta Magna 

(art. 225, § 1.º, III).  

 

Por tal razão, quando o art. 6.º do Decreto n. 4.320/2002 dispõe que os limites 

da unidade de conservação de uso sustentável em relação ao subsolo podem ser 

“estabelecidos” no plano de manejo, deve-se interpretá-lo no sentido de ser possível 

ao plano de manejo “identificar”, “declarar”, “reconhecer” tais limites. Nada obsta 

que, ao declarar tais limites, e no silêncio do ato instituidor, o plano de manejo 

afirme, desde que justificadamente, que o subsolo não a integra, ou que somente a 

integra em determinados limites. 

 

Feitas tais considerações, pode-se afirmar que, em regra, solo e subsolo não 

são realidades estanques, mas que mantém entre si uma cadeia de inter-relações 

de ordem física, química e biológica, de modo que a proteção de um desses meios 

depende da do outro.  Salvo, portanto, expressa e justificável não inclusão, o 

subsolo integra os limites da unidade de conservação.  

 

Uma vez que uma cavidade natural subterrânea esteja inserida no subsolo 

integrante de uma unidade de conservação, seu grau de proteção será influenciado 

pelo regime da respectiva unidade. Esse regime depende, inicialmente, do grupo ao 

qual a unidade de conservação pertence, a saber, se ela integra o grupo de 

unidades de proteção integral ou o grupo de unidades de uso sustentável.  
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O artigo 2.º da LSNUC define proteção integral e uso sustentável: 

 

Art. 2.º (...) 

(....) 

VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações 

causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos 

seus atributos naturais; 

XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, 

de forma socialmente justa e economicamente viável; 

 

Mais adiante, nos §§ 1.º e 2.º de seu art. 7.º, a citada lei explicita os objetivos das 

unidades de conservação de proteção integral e das unidades de conservação de uso 

sustentável: 

 

Art. 7.º (...) 

§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. 

 

Da leitura desses enunciados, infere-se que o regime jurídico das unidades de 

proteção integral deve buscar a preservação da integralidade dos atributos que ela visa 

a proteger. Nelas, admite-se, em regra, apenas o uso indireto dos recursos naturais, 

que é o que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos mesmos 8.  

 

Já nas unidades de uso sustentável, o regime jurídico deve procurar não a 

proteção integral, mas, tão somente, a conservação do equilíbrio ecológico. De 

conseguinte, a regra é tolerar o uso direto dos recursos naturais, que é aquele que 

envolve coleta e uso, comercial ou não, de tais recursos,9de modo compatível com o 

                                                
8 O conceito de uso indireto está no inciso IX do art. 2.º da LSNUC. 
9 O conceito de uso direto está no inciso X do art. 2.º da LSNUC. 
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desenvolvimento sustentável. 

 

Em sendo assim, o nível de proteção conferido às cavidades naturais 

subterrâneas sob o regime de uma unidade de proteção integral, em regra, será maior 

que aquele outorgado às inseridas numa unidade de uso sustentável. A ressalva “em 

regra” deve-se ao fato de que, aqui, estão sendo considerados, somente em tese, o 

regime jurídico de um e outro tipos de unidade de conservação, à margem de regras 

que possam incidir sobre as cavidades por força de outras normas jurídicas especifica 

ou não especificamente a elas voltadas.  

 

Em outras palavras, é possível que, em função dessas outras normas, cavidades 

sitas em unidades de uso sustentável possam, no caso concreto, também estar 

submetidas a um regime de preservação. Portanto, o regime jurídico decorrente 

unicamente da inserção das cavidades nos limites de uma determinada unidade de 

conservação é sempre um piso mínimo de proteção, que pode ser ampliado por outras 

normas jurídicas, mas jamais reduzido, sob pena de comprometimento da integridade 

dos atributos que justificam a proteção do ecossistema tutelado pela unidade (CF, art. 

225, § 1.º, III). 

 

Em razão dos fins a que elas se destinam, nas unidades de conservação de 

proteção integral são praticamente inadmissíveis impactos irreversíveis, 

independentemente do grau de relevância da cavidade subterrânea que nela esteja 

inserida.10 As exceções à preservação integral e à vedação do uso direto de seus 

recursos naturais são apenas aquelas previstas na própria LSNUC (art. 7.º, § 1.º).  

 

Assim, por exemplo, no que toca às Estações Ecológicas, embora se admitam 

pesquisas científicas previamente autorizadas e visitação pública com fins 

educacionais, vedam-se quaisquer alterações do ecossistema, com exceção do 

disposto no § 4.º do art. 9.º:  

 

Art. 9.º (...) 

(...) 

                                                
10 Mais adiante, será visto que o Dec. n. 99.556/1990 condiciona a possibilidade de se causarem 
impactos irreversíveis a uma cavidade ao grau de relevância da mesma. Tal possibilidade, porém, 
poderá ser restringida, independentemente do grau de relevância da cavidade, em função do que 
dispõe a LSNUC, conforme será demonstrado no presente item.  
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§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos 

ecossistemas no caso de: 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que 

aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de 

componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no 

máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um 

mil e quinhentos hectares. 

 

Nas Reservas Biológicas, por sua vez, também se admitem pesquisas 

científicas previamente autorizadas e visitações públicas com fins educacionais, mas 

as únicas modificações ambientais toleráveis estão previstas no caput do art. 10: “as 

medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 

necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e 

os processos ecológicos naturais”. Logo, à diferença das Estações Ecológicas, em 

que se admite que pesquisas científicas autorizadas produzam alterações em 3% de 

sua área, tais modificações não são admitidas nas Reservas Biológicas.  

 

Nos demais tipos de unidades de proteção integral (Parques, Monumentos 

Naturais e Refúgios da Vida Silvestre), admite-se um rol mais amplo de atividades 

humanas, que poderão estar limitadas conforme os respectivos planos de manejo e 

regulamentos. No caso dos Parques, permite-se a pesquisa científica, a visitação 

pública para fins de turismo, recreação e educação (art. 11, §§ 2.º e 3.º). Nos 

Monumentos Naturais (art. 12, § 1.º) e Refúgios da Vida Silvestre (art. 13, § 1.º), 

além das modalidades anteriores (pesquisa científica e visitação pública), tolera-se, 

até mesmo, o uso da terra e dos recursos naturais pelos proprietários, desde que 

compatível com os objetivos da unidade. De todo modo, tendo em vista que a 

preservação integral é o fim maior desses espaços, neles – incluídas as cavidades 

neles inseridas - não devem ser tolerados impactos negativos irreversíveis.  

 

No que se refere às unidades de uso sustentável, embora sujeitas a um 

regime de proteção ambiental menos rigoroso que as de proteção integral, também 

pode haver restrições a impactos irreversíveis, independentemente do grau de 
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relevância das cavidades naturais nelas situadas. Afinal, em toda e qualquer 

unidade de conservação – o que inclui as de uso sustentável - são proibidas as 

alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus 

objetivos, bem como com o que dispuser o seu plano de manejo e regulamento (art. 

28), sendo que, até a elaboração do plano de manejo, só são admissíveis as 

atividades destinadas a assegurar a integridade dos recursos que a unidade objetiva 

proteger (p. u. do art. 28).  

 

Especificamente no caso das Reservas Extrativistas, a norma veda 

expressamente a exploração de recursos minerais (art. 18, § 6.º), que, na prática, 

costuma ser uma das principais fontes de impactos ambientais irreversíveis sobre 

cavernas.  

 

Já no que tange às Reservas de Desenvolvimento Sustentável, há expressa 

previsão no sentido de que seu plano de manejo institua, além de “zonas de uso 

sustentável”,  “zonas de proteção integral” (art. 20, § 6.º), no interior das quais, por 

óbvio, será vedado o uso direto de recursos naturais. Isso não afasta a possibilidade 

de que zonas de proteção integral também sejam criadas nos planos de manejo das 

demais unidades de uso sustentável.  

 

Por derradeiro, frise-se que atividades nas zonas de amortecimento das 

unidades de conservação também poderão estar sujeitas a restrições, nos termos a 

serem fixados nos respectivos planos de manejo (art. 27, § 1.º). 

 

Além do potencial acima exposto, a LSNUC tem outras grandes valias para a 

tutela do patrimônio espeleológico. Ela é importante para o preenchimento do 

conteúdo semântico dos termos preservação e conservação no direito ambiental 

brasileiro, com consequências para interpretação de dispositivos do Decreto n. 

99.556/199011. Além disso, esse decreto apresenta interface direta com a LSNUC ao 

aludir ao artigo 36 desta. Tais pontos serão analisados mais adiante, quando do 

estudo do citado decreto.  

 

 

1.3. Lei n. 3.924, de 26 de julho de 1961 
                                                
11 Decreto especificamente voltado à disciplina ambiental das cavidades naturais subterrâneas. 
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Cumpre tratar, neste ponto, da proteção do patrimônio arqueológico, 

verdadeiro legado das gerações passadas às gerações futuras, cuja destruição 

equivaleria a subtrair preciosa herança aos seus legítimos herdeiros12.  

 

Abordar esse tema nesta obra não consiste vão preciosismo. Falar na 

proteção do patrimônio arqueológico (assim como do paleontológico13), ao menos 

em solo, ou, mais especificamente, em subsolo brasileiro é, em muitas das vezes, 

dizer sobre a proteção do patrimônio espeleológico. É que, consoante assevera 

Prous14:  

 

“Devido ao fato de o território brasileiro estar em parte situado em zona 

tropical úmida, as condições de conservação dos vestígios e de proteção 

dos sítios são medíocres.  

“A acidez dos solos tropicais provoca o desaparecimento de numerosos 

microfósseis e dos ossos em poucos séculos. Os ossos humanos não são 

preservados nas terras vermelhas comuns. Os mais duráveis, como os 

dentes, mal resistem a um milênio, o que explica o fato de que saibamos 

tão pouco sobre o físico das populações ceramistas recentes, cujas urnas 

funerárias foram encontradas aos milhares. Só puderam ser estudados 

esqueletos de sambaquis (conservados em lentes de conchas, portanto, 

em meio básico), e da raça de Lagoa Santa, conservados em lapas de 

rochas ácidas, mas com formação protetora de salitre e proximidade de 

cinzas de fogueira.  

“A alternância de estações secas e chuvosas e a importância da atividade 

bioquímica devido ao calor úmido no solo explicam a destruição rápida das 

matérias orgânicas como trançados, sementes, instrumentos de madeira, 

somente preservados em abrigos secos (Minas Gerais, Bahia, Rio Grande 

do Sul) ou em charcos, como no sítio de Alfredo Wagner (Santa Catarina)”. 

 

Nesse contexto, nossas cavidades naturais subterrâneas, graças às suas 

formações de salitre e à sua privilegiada estabilidade microclimática15, destacam-se 

                                                
12 SOARES, Inês Virgínia Prado. Proteção Jurídica do Patrimônio Arqueológico no Brasil, p. 66.  
13 Os sítios paleontológicos serão tratados no item subsequente, destinado ao Dec.-lei n. 25/1937. 
14 PROUS, André. Arqueologia Brasileira, p. 32.  
15 Tratou-se dessa estabilidade no Capítulo 2, itens 1.3.1.1 e 1.3.1.2. 
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como potenciais berços de tesouros arqueológicos ou paleontológicos, dos quais as 

formações de Lagoa Santa, desbravadas por Peter Lund, revelaram-se os primeiros 

mananciais significativos. Por tal razão, as normas de proteção aos patrimônios 

arqueológico e paleontológico podem, obliquamente, prestar-se à tutela do 

patrimônio espeleológico, e, em via reversa, aquelas voltadas à proteção deste 

podem, do mesmo modo, resguardar aqueles.   

 

A Lei n. 3.924/1961 é, em âmbito infraconstitucional, a norma matriz no que 

se refere à proteção dos monumentos arqueológicos e pré-históricos. Seu artigo 1.º 

os coloca, juntamente com os elementos que neles se encontrem, sob a guarda e 

proteção do Poder Público, nos termos preconizados no art. 175 da Constituição 

Brasileira de 1946, que proclamava que “as obras, monumentos e documentos de 

valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os 

locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do Poder Público”. 

Relativamente a tal preceito, os monumentos arqueológicos ou pré-históricos 

inserem-se no gênero “monumentos e documentos de valor histórico”.  

 

O art. 2.º da Lei esmiúça seu objeto:  

 

Art 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos: 

a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem 

testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como 

sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, 

aterrados, estearias e quaisquer outras não espeficadas aqui, mas de 

significado idêntico a juízo da autoridade competente. 

b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos 

paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; 

c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso 

prolongado ou de aldeiamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se 

encontram vestígios humanos de interêsse arqueológico ou 

paleoetnográfico; 

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de 

utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios. 

 

Note-se, nesse dispositivo, que tanto as jazidas arqueológicas como as pré-

históricas estão atreladas aos vestígios de ocupações humanas. Aqui reside parte 
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da sua diferença em relação aos bens de natureza paleontológica, cujo referencial 

não são propriamente os restos materiais de povoações humanas pretéritas, mas 

sim os fósseis, cujos registros podem estar ligados a antepassados humanos ou a 

outras formas de vida, até mesmo muito anteriores ao surgimento do homem na 

Terra.  

 

De sua leitura também se conclui que bastaria, para definir o objeto da norma, 

haver ela aludido às jazidas arqueológicas, já que estas contemplam tanto os 

vestígios arqueológicos históricos como os pré-históricos. Portanto, a menção aos 

monumentos pré-históricos é claramente supérflua.  

 

A principal consequência da lei em exame é submeter os bens integrantes 

das jazidas arqueológicas a um regime especial de proteção, cujo poder de polícia 

foi originariamente deferido à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

sendo detido, atualmente, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura16:  

 

“Todas as atividades, com ou sem fins lucrativos, que envolvam a 

exploração desses bens ou que, de alguma maneira lhes apresentem 

risco, mesmo potencial, de dano, devem passar pelo crivo do IPHAN, que 

detém o Poder de Polícia Administrativo nesse âmbito”.  

 

As atribuições do IPHAN nesse campo – com exceção da realização dos 

registros no cadastro de jazidas arqueológicas (art. 16) - podem ser delegadas pelo 

Ministério da Cultura a qualquer unidade da federação que disponha de serviços 

técnico-administrativos especialmente organizados para a guarda, preservação e 

estudo das jazidas arqueológicas e pré-históricas, bem como de recursos suficientes 

para o custeio e bom andamento dos trabalhos (art. 28).  

 

Por força desse regime proibiu-se, em todo o território nacional, o 

aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das 

jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, 

concheiros, birbigueiras ou sernambis, bem como os elementos descritos nas 

alíneas b, c e d do art. 2.º, antes de serem previamente pesquisados (art. 3.º).  

                                                
16 SOARES, Inês Virgínia Prado. Proteção Jurídica do Patrimônio Arqueológico no Brasil, p. 69.  
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Além disso, as atividades de escavação para fins arqueológicos, quando 

desenvolvidas por particulares, passaram a depender de prévia permissão (art. 8.º), 

e, quando por instituições públicas, de prévia autorização (art. 13) do IPHAN, se em 

terreno particular, ou de prévia comunicação àquela entidade, se em terras públicas 

ou quando as atribuições do Ministério da Cultura tenham sido delegadas ao ente 

estatal ao qual esteja vinculada a instituição pública exploradora (art. 16). 

 

Em caso de excepcional significado arqueológico de uma jazida, previu-se a 

possibilidade, até mesmo, de desapropriação do imóvel, ou de parte dele, por 

utilidade pública (art. 15).  

 

O aproveitamento econômico das jazidas arqueológicas e pé-históricas deve 

ser precedido de parecer favorável da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (atualmente, do IPHAN), ou do órgão oficial autorizado (art. 22). Observe-

se, porém, que, sempre que possível ou conveniente, de cada jazida será protegida 

uma parte significativa, como bloco testemunho (art. 22, p. u.).  

 

A título de sanção administrativa pelo descumprimento desse regime especial 

de tutela, a norma previu a imposição de multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) 

a Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), sem prejuízo da sumária apreensão e 

consequente perda, ao patrimônio nacional, de todo o material e equipamento 

existentes no local (art. 25). Atualmente, porém, tal desobediência tipificaria infração 

administrativa resultante da aplicação conjunta do art. 70, caput, da Lei n. 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, com as condutas detalhadas nos artigos 72 a 74 do 

Decreto n. 6.514, de 22 de julho de 2008.  

 

Paralelamente, a lei dispôs que a destruição ou mutilação dos monumentos 

enumerados em seu artigo 2.º configura “crime contra o Patrimônio Nacional, e, 

como tal, punível de acôrdo com o disposto nas leis penais” (art. 5.º). A lei penal em 

questão, nos dias de hoje, é a Lei n. 9.605/1998, e as condutas em questão podem 

subsumir-se, dependendo do caso, aos seus artigos 62, 63 ou 64.  

 

1.4. Decreto-lei n. 25, de 30 de novembro de 1937 
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Previsto no § 1.º do art. 216 da Constituição da República como um dos 

instrumentos do Poder Público e da comunidade para a proteção do patrimônio 

cultural brasileiro, o tombamento é disciplinado pelo Decreto-lei n. 25/1937, 

conhecida como “lei do patrimônio histórico” ou “lei do tombamento”.  

 

A finalidade do tombamento é a individualização dos bens integrantes do 

patrimônio cultural brasileiro, a fim de que eles possam ser submetidos ao 

correspondente regime jurídico de preservação. É o que se infere do art. 17, caput, 

do Decreto-lei n. 25/1937: 

 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas, 

demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 

restauradas, sob pena de multa de cincoenta por cento do dano causado. 

 

É bem verdade que não existe garantia absoluta de que o proprietário de um 

bem tombado vá respeitar o dispositivo legal, mantendo a integridade do bem. De 

todo modo, tal instrumento tem o mérito de identificar, dentre os bens culturais, 

aqueles que integram o patrimônio cultural, e fixar administrativamente, a partir do 

reconhecimento desse valor, uma vedação à deterioração, alteração ou destruição 

do bem. É como diz Souza Filho acerca do bem tombado17:  

 

“Não significa, evidentemente, que ele será preservado, mas a cidadania e 

o Poder Público passam a ter meios de assegurar que ele não seja 

alterado, conspurcado, deteriorado, destruído, e todas as alterações ou 

modificações que venha a ter dependem de autorização do órgão que o 

tombou. A dominialidade do bem não se altera, porém, mas o proprietário, 

privado ou público, passa a ter obrigações mais agudas, inclusive o dever 

de preservar”.  

 

Nem todo bem do patrimônio cultural brasileiro pode ser alvo de tombamento. 

O universo de bens culturais passíveis de serem tombados é definido, em linhas 

gerais, nos artigos 1.º e 2.º da norma, in verbis:  

 

                                                
17 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Bens Culturais e sua Proteção Jurídica, p. 101.  
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Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 

interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história 

do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico. 

§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 

integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos 

separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que 

trata o art. 4º desta lei. 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 

também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os 

sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável 

com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria 

humana. 

 

Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessôas naturais, 

bem como às pessôas jurídicas de direito privado e de direito público 

interno. 

 

Na verdade, como essa norma foi a primeira a tratar de forma genérica, em 

âmbito nacional, do patrimônio cultural, sua influência fez com que, por muito tempo, 

fosse predominante o entendimento de que os bens que integravam esse patrimônio 

resumiam-se àqueles suscetíveis de tombamento. Nos termos do decreto-lei, eles se 

reduziam àqueles vinculados a fatos memoráveis da história do Brasil, ou de 

excepcional valor artístico (art. 1.º, caput) 18 ou paisagístico (art. 1.º, § 2.º).  

 

Graças à Constituição Federal de 1988, o âmbito do patrimônio cultural 

tutelável por nosso direito já não se limita à restrita concepção do pioneiro decreto-

lei. Ele já não se circunscreve a bens que digam respeito aos fatos históricos de 

“importância nacional”, tampouco se reduz àqueles dotados de excepcional valor 

nacional, arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou paisagístico. À luz da Lei Maior, 

                                                
18 Embora a redação do caput desse artigo 1.º, a uma primeira leitura, possa sugerir que bastava o 
mero valor arqueológico, etnográfico ou artístico do bem, o fato é que, do exame dos livros do 
tombo, previstos no artigo 4.º da norma, não há dúvidas de que, no que toca aos bens de cunho 
arqueológico ou etnográfico, apenas os de valor artístico eram passíveis de tombamento. A 
propósito, no livro do tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (art. 4.º, item “1), faz-se 
menção, apenas, “às coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e 
popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º.”  
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ele também alcança os bens que sejam “portadores de referência à identidade, à 

ação ou à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (art. 

216, caput). E é sob a égide da nova ordem constitucional que a norma de 1937 

deve ser interpretada19:  

 

“A expressão “memoráveis”, como já averbado alhures, passa a idéia de 

bens associados aos grandes eventos que marcaram a vida nacional (ex., 

descobrimento, proclamação da República, Independência, abolição da 

escravatura, etc.). Com a evolução ampliativa sofrida pelo estatuto do bem 

cultural, também os fatos associados a eventos menores, às históricas dos 

derrotados, à arquitetura vernacular estão abarcados no patrimônio 

cultural, o que conduz a uma exegese “da Lei do Tombamento” em 

consonância com o texto constitucional.  

“(...) Interpretar o Decreto-Lei nº 25/37 à luz do ordenamento jurídico 

brasileiro envolve respeitar a força normativa da Constituição e, em 

especial, a sua atenção à tutela do patrimônio cultural brasileiro na sua 

mais ampla compreensão, a qual, inegavelmente, envolve também bens 

que, a despeito de não se associarem a “fatos memoráveis”! da nossa 

história, são “portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. 

 

Assim, por exemplo, seria possível entrever a possibilidade do tombamento 

de uma determinada cavidade natural subterrânea tida como local sagrado para os 

fiéis de determinada religião afro-brasileira e templo para celebração de seus cultos. 

A condição de bem integrante do patrimônio cultural poderia decorrer do fato de o 

local referir-se à identidade de grupo formador da sociedade brasileira, sendo 

espaço para sua manifestação cultural (CF, art. 216, V); e, a depender da 

antiguidade da prática, evocar a memória de um grupo formador da sociedade 

brasileira, consistindo um sítio de valor histórico (CF, art. 216, IV). 

 

Também graças ao influxo da nova ordem constitucional, no que diz respeito 

aos bens naturais, o tombamento já não se limita àqueles de características 

monumentais ou grande beleza cênica. Como a Constituição erigiu à condição de 

patrimônio cultural os bens de importância ecológica e/ou científica, é possível 

                                                
19 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. A Tutela do Patrimônio Cultural sob o Enfoque do Direito 

Ambiental, p. 231 e 232.  
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sustentar, por exemplo, a viabilidade do tombamento de cavidades naturais 

subterrâneas dotadas de tais atributos.  

 

A Constituição Federal, ao contrário do decreto-lei, salvaguarda também o 

patrimônio cultural de natureza imaterial. Neste ponto, mister ressalvar que a 

necessidade de conformar a interpretação da vetusta “lei de tombamento” à nova 

matriz constitucional não chega ao ponto de autorizar a utilização do tombamento 

para a tutela dos bens culturais incorpóreos, seja porque a técnica de tombamento 

foi desenvolvida – e, portanto, é apta apenas – para a tutela de bens materiais, 

delimitáveis no espaço, seja porque o tombamento não é o único instrumento 

previsto na Constituição para a tutela do patrimônio cultural, de modo que, no que 

toca aos bens incorpóreos, há outros mais apropriados 20. 

 

Sem embargo, nada obsta que os bens imateriais, de maneira indireta, 

possam ser protegidos pelo Decreto-lei n. 25/1937. É que se faz possível o 

tombamento do bem material que lhes serve de suporte físico ou que lhes invoca a 

memória. No Livro de Tombo histórico do IPHAN, por exemplo, há casos de 

tombamentos de cemitérios, jazigos de pessoas importantes e imóveis onde viveram 

personalidades brasileiras, através dos quais se protege a memória das pessoas 

evocada pelos respectivos bens materiais 21.  

 

Este é o subitem adequado para tratar, também, do sítio paleontológico. 

Soares sustenta que ele, além de bem cultural (CF, art. 216), insere-se, como 

espécie do gênero sítio pré-histórico, dentre os bens da União, por força do inciso X 

do art. 20 da Lei Maior, que nomina “as cavidades naturais subterrâneas e os sítios 

arqueológicos e pré-históricos”. Ademais, tendo em vista as afinidades entre o 

patrimônio arqueológico e o paleontológico, muito daquilo que se sustenta em 

doutrina e jurisprudência para um seria aplicável também ao outro.22 Um dos 

exemplos sustentados pela autora em que seria possível estender o regime jurídico 

dos bens arqueológicos aos paleontológicos é justamente o tombamento23.  

 

                                                
20 Como o registro, objeto do Decreto n. 3.551, de 4 de agosto de 2000, e o inventário.  
21 SOARES, Inês Virgínia Prado Soares. Direito ao (do) Patrimônio Cultural Brasileiro, p. 311.  
22 Op. cit., p. 258 e 259.  
23 Op. cit., p. 308.  
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Em sentido contrário, Abaide afirma que os sítios paleontológicos não estão 

sob o abrigo do Decreto-lei n. 25/1937, e, portanto, não são passíveis de 

tombamento24. 

 

O entendimento de soares é o que mais se conforma à atual conformação do 

patrimônio cultural na Constituição Federal, embora sejam necessários alguns 

reparos. Diversamente do afirmado por ela, não é correto inserir o sítio 

paleontológico como espécie do gênero sítio pré-histórico, porquanto nem todos os 

sítios paleontológicos trazem vestígios de vida pré-histórica. Na verdade, alguns 

deles podem ser anteriores à pré-história.  

 

Com efeito, a pré-história teve seu termo inicial com o surgimento dos 

primeiros hominídeos (milhões de anos atrás).25 Já paleontologia, por seu turno, é a 

“ciência que estuda os fósseis, isto é, restos ou vestígios de animais ou vegetais 

que viveram em épocas passadas, e que mostram-se conservados nas rochas” 26. 

Tais resquícios podem remontar a bilhões de anos atrás, desde o surgimento da 

vida em nosso planeta. Logo, o espectro temporal do objeto da paleontologia atinge 

períodos anteriores à pré-história.  

 

Além disso, convém lembrar a definição de monumentos arqueológicos ou 

pré-históricos no art. 2.º da Lei n. 3.294/1961. Ambos limitam-se às jazidas com 

vestígios de populações humanas no território nacional, sejam paleoameríndias ou 

não. Portanto, conclui-se que “jazidas arqueológicas” é expressão suficiente para 

abranger as “jazidas pré-históricas”, pois se limitam, estas, aos elementos 

arqueológicos indicativos da presença pré-histórica do homem, enquanto aquelas 

alcançam não apenas os vestígios humanos pré-históricos como também os 

históricos. A ilustração a seguir dá uma idéia da abrangência temporal da 

paleontologia em relação à da arqueologia:  

 

          Paleontologia (fósseis)          Arqueologia (civilizações pretéritas) 

                                                
24 ABAIDE, Jalusa Prestes. Fósseis – Riqueza do Subsolo ou Bem Ambiental?, p. 33, 39 e 54.  
25 FUNARI, Pedro Paulo; NOELLI, Francisco Silva. Pré-história do Brasil, p. 12-13.  
26 Vocabulário Básico de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/vocabulario.pdf> Acesso em: 24.08.2012.  
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<----Fase anterior à Pré-história----Pré-história-------História---------------> 

 

      

 

Desse modo, os sítios paleontológicos com fósseis formados anteriormente 

ao início da pré-história não podem ser considerados sítios pré-históricos, já que não 

hospedam vestígios de ocupações de homo sapiens ou de hominídeos. Logo, a 

expressão “sítios pré-históricos”, do art. 20, X, da Constituição da República, não é 

ampla o bastante para açambarcar todo e qualquer sítio paleontológico. Neste 

ponto, portanto, Soares se equivoca.  

 

Mas, no que diz com a possibilidade de aplicação do tombamento a bens de 

valor paleontológico, a conclusão exposta no parágrafo anterior é irrelevante. O 

óbice a ser vencido é outro.  

 

Com efeito, conforme ressaltado parágrafos atrás, o texto do dec.-lei 25/1937 

considera patrimônio cultural, tão somente, os bens de excepcional valor histórico ou 

artístico. Quanto aos primeiros, a norma visa apenas aos fatos memoráveis da 

história do Brasil, fórmula que, como bem observa Marchesan, “passa a idéia de 

bens associados aos grandes eventos que marcaram a vida nacional (ex., 

descobrimento, proclamação da República, Independência, abolição da escravatura, 

etc.)” 27, ou seja, aos fatos marcantes da história da sociedade branca “civilizada”, 

“vencedora” no processo de colonização, e não aos eventos anteriores, 

transcorridos na pré-história tupiniquim.    

 

Logo, o valor histórico dos bens de valor paleontológico ou arqueológico 

anteriores à história não é reconhecido pela letra do decreto-lei. Sua interpretação 

gramatical não lhes autoriza o tombamento. Restar-lhes-ia a possibilidade de 

tombamento em função de sua importância artística, atributo que, certamente, não 

alcançaria todo e qualquer vestígio arqueológico, e, no que se refere aos 

paleontológicos, o universo seria ainda mais restrito.  

 
                                                
27 Op. cit., p. 231.  
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Daí que, para superar esse óbice, tornando possível manejar o instrumento 

do tombamento não apenas em prol de bens do patrimônio paleontológico, como 

também em favor de bens arqueológicos pré-históricos sem valor artístico, o 

enfoque deve ser outro. Mister conformar a interpretação do Decreto-lei n. 25/1937 à 

atual concepção constitucional de patrimônio cultural. Assim, uma vez que já se faz 

possível tombar quaisquer bens corpóreos amoldáveis ao perfil constitucional de 

patrimônio cultural28, de conseguinte, defende-se aqui ser possível tombar também 

aqueles bens que, ainda que não representem fatos históricos memoráveis pós-

descobrimento, nem sejam ornados de valor artístico, detenham importância cultural 

histórica ou pré-histórica, como é o caso dos bens de valor arqueológico, ou, sejam 

representativos do ponto de vista científico-cultural, como ocorre não apenas com os 

de valor arqueológico como também com os de importância paleontológica. Não por 

outra razão, os sítios de valor arqueológico ou paleontológico estão expressamente 

agraciados com status de patrimônio cultural pela Constituição da República (art. 

216, V) 29.  

 

Há vários exemplos concretos de aplicação da lei de tombamento às 

cavidades naturais subterrâneas. A propósito, as seguintes cavidades foram 

tombadas como integrantes do patrimônio cultural nacional, e seus tombamentos 

encontram-se inscritos no livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico do 

IPHAN:  

 

                                                
28 Ainda que não digam respeito a fatos memoráveis da história do Brasil (ou seja, aos grandes fatos 
históricos pós 1.500), tampouco sejam bens artísticos dotados de excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico, ou nem mesmo sejam bens naturais de rara beleza cênica.  
29 À primeira vista, pode gerar perplexidade o fato de os sítios paleontológicos, que, muitas vezes, 
podem não aludir diretamente à história dos grupos sociais brasileiros, haverem sido inseridos 
dentre os bens do patrimônio cultural brasileiro, que, conforme o caput do art. 216 da CF, devem 
fazer referência à identidade, à ação ou à memória dos grupos formadores de nossa sociedade. 
Soares explica, com maestria, que seu status de patrimônio cultural aflora de sua importância para a 
descoberta dos antecedentes mais distante dos primeiros habitantes humanos de nosso território, 
bem como elemento de conexão entre os homens de hoje e os primórdios da vida na terra: “A sua 
importância para os grupos formadores da sociedade brasileira vem da possibilidade de conhecer o 
desenvolvimento da natureza e dos seres vivos no que atualmente é o território brasileiro. A partir 
dos bens paleontológicos, pode-se compreender e interpretar as escolhas da ocupação humana no 
território brasileiro, os hábitos alimentares, a utilização de recursos naturais, os aspectos geológicos 
e morfológicos de uma região, entre outras importantes informações”. Direito ao (do) Patrimônio 

Cultural Brasileiro, p. 257-258. 
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• Gruta de Mangabeira (Itauçú, BA), notável por seu valor 

paleontológico (hospeda rica jazida de fósseis), religioso (centro de 

peregrinação de romeiros da Diocese de Caetité) e paisagístico (é 

considerada uma das mais belas grutas da América Latina); 

• Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida (Bonito, MS), 

tombadas, a primeira, em função de seu excepcional valor 

paisagístico, e a última, por força de seu extraordinário valor 

arqueológico; 

• Lapa da Cerca Grande (Matozinhos, MG), local onde, em 1837, 

Peter Wilhelm Lund encontrou restos de muitos animais extintos do 

Pleistosceno (valor paleontológico), e cujas paredes abrigam cerca 

de 100 gravações rupestres com cenas de caça e de animais da 

região (valor arqueológico). 

 

 

1.5. Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

 

A Lei n. 9.605/1998 é conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, embora 

também estabeleça as bases da responsabilidade administrativa na seara ambiental.  

 

Essa norma, no que importa à responsabilidade penal, define, no seu capítulo 

V, crimes contra a fauna (seção I), a flora (seção II), o ordenamento urbano e o 

patrimônio cultural (seção IV), a Administração ambiental (seção V), bem como 

crimes de poluição e outros crimes ambientais (seção III). 

 

Já no que cumpre à responsabilidade administrativa, o diploma conceitua 

infração administrativa ambiental como “toda ação ou omissão que viole as regras 

jurídicas de uso, gozo, promoção e recuperação do meio ambiente” (art. 70, caput), 

bem como enumera, em linhas gerais, as autoridades competentes para aplicação 

de sanções administrativas (art. 70, § 1.º), prazos para a prática de atos no processo 

administrativo ambiental (art. 71), e as possíveis sanções decorrentes de infrações 

administrativas ambientais (art. 72).  

 

Essa responsabilidade ambiental administrativa está regulamentada no 

Decreto n. 6.514/2008, que cuida, inclusive, na Seção III do seu Capítulo II, de 
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tipificar infrações administrativas contra o meio ambiente, sem prejuízo de outras 

existentes na legislação esparsa (art. 2.º, p.u.). 

 

A previsão legal das condutas típicas (penais e administrativas) e a 

cominação das respectivas sanções (penais e administrativas) exerce influência 

dissuasória de práticas lesivas aos bens ambientais, operando como um fator de 

prevenção. A força inibitória da Lei n. 9.605/1998 é amplificada no ponto em que a 

norma complementa o comando constitucional instituidor da tríplice responsabilidade 

da pessoa jurídica pelas condutas lesivas ao meio ambiente (CF, art. 225, § 3.º). 

Com efeito, o diploma infralegal concretiza a previsão constitucional, detalhando a 

responsabilidade da pessoa jurídica pelos crimes contra o meio ambiente (art. 3.º), 

inclusive, por meio da previsão de penas específicas para as sociedades 

empresárias (arts. 21 a 23).  

 

Considerando que o patrimônio espeleológico é composto de elementos 

naturais (bióticos e abióticos) e culturais (materiais ou imateriais), e que as 

intervenções em cavidades naturais subterrâneas, com frequência, dependem de 

procedimentos administrativos, o patrimônio espeleológico acaba sendo, também, 

beneficiado pela força preventiva da Lei n. 9.605/98. Esse proveito também se faz 

sentir em relação ao poder repressivo da norma, ou seja, no que diz respeito à sua 

força propulsora da reparação do dano ambiental.  

 

Nesse sentido, a norma estimula a iniciativa do responsável em reparar o 

dano ambiental, na medida em que: a) condiciona o direito a eventual proposta de 

transação penal à prévia composição civil do dano (art. 27); b) inclui, entre as 

condições a serem cumpridas no prazo de suspensão condicional do processo, a 

reparação integral do dano (art. 28).  

 

Além disso, a lei facilita a reparação do dano, mesmo à revelia da iniciativa do 

responsável, ao prever a possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica 

quando sua personalidade for óbice a essa reparação (art. 4.º).    

 

 

2. Das normas federais específicas 
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Para os fins deste item, consideram-se normas específicas aquelas 

especialmente criadas com o fim de dispor sobre a tutela ambiental das cavidades 

naturais subterrâneas.  

 

 

2.1. Breve relato de sua evolução histórica 

 

Até meados da década de 1980, não existiam normas nacionais direcionadas 

especificamente à tutela do patrimônio espeleológico. Sua defesa só podia ser feita 

por meio de normas ambientais genéricas (p. ex., Lei n. 6.938/81), ou através de 

normas voltadas à proteção de outros bens ambientais, tais como os sítios 

arqueológicos ou unidades de conservação no interior das quais existissem 

cavidades naturais subterrâneas. 

 

Esse cenário começou mudar em 24 de janeiro de 1986, quando o CONAMA 

editou sua Resolução n. 9/1986,30 instituindo uma comissão especial para tratar de 

assuntos relativos à preservação do patrimônio espeleológico. Dos trabalhos dessa 

comissão resultou o “Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico”.  

 

Visando implantar de fato esse programa, bem com a “estruturar 

racionalmente a exploração e/ou preservação do Patrimônio Espeleológico” e a 

suprir a lacuna decorrente da inexistência de uma lei específica, o CONAMA editou 

sua Resolução n. 5, de 6 de agosto de 1987,31 que consistiu na primeira norma 

federal especialmente focada na proteção do patrimônio espeleológico 32. Embora 

ela tenha sido revogada em 200433, é interessante ressaltar suas principais 

inovações:  

 

• Aprovou o “Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio 

Espeleológico” (item I); 

• Incluiu na Resolução CONAMA n. 01/86 a obrigatoriedade de 

                                                
30 Seu texto consta do apêndice 1 desta obra. 
31 Seu texto consta do apêndice 2 desta obra. 
32 Não consideramos a Resolução CONAMA n. 09/1986 a primeira norma focada na proteção do 
patrimônio espeleológico, porquanto sua natureza era de ato administrativo concreto, faltando-lhe a 
generalidade e abstração típica das leis materiais.  
33 Por força da Res. CONAMA n. 347, de 10 de setembro de 2004, tratada mais adiante.  
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elaboração de Estudo de Impacto Ambiental nos casos de 

empreendimentos potencialmente lesivos ao Patrimônio 

Espeleológico Nacional (item I, 3.º); 

• Determinou que os órgãos encarregados de executar e administrar 

exportações de recursos naturais e construções civis de grande 

porte informassem, em seus projetos, a existência de cavernas 

nas áreas por eles abrangidas (item I, 5.º);  

• Determinou que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo interditasse o turismo nas Cavernas do Sistema das Areias, 

situado no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), 

reservando-lhe o acesso à pesquisa devidamente autorizada, 

tendo em vista serem aquelas cavernas o habitat do mais 

importante troglóbio brasileiro, o bagre cego, de nome científico 

Pimelodella kronei (item I, 6.º);  

• Determinou que o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) incluísse os troglóbios na relação de animais em perigo de 

extinção (item I, 7.º). 

 

Posteriormente, a Constituição da República de 1988 veio a inserir as 

cavidades naturais subterrâneas dentre os bens da União (art. 20, X).  

 

Em 15 de junho de 1990, o IBAMA baixou a Portaria n. 887/1990,34 

determinando a realização de um diagnóstico sobre a situação do patrimônio 

espeleológico nacional, através de levantamento e análise de dados, identificando 

áreas críticas e definindo ações e instrumentos necessários para a sua devida 

proteção e uso adequado (art. 1.º).  

 

Entre outras novidades, essa norma instituiu um Sistema Nacional de 

Informações Espeleológicas, conjugado ao Sistema Nacional de Informação do Meio 

Ambiente (SINIMA), para coligir informação permanentemente atualizada sobre 

cavidades naturais subterrâneas existentes em nosso território, instituições de 

pesquisa, pesquisadores e documentação técnico-científica a elas associadas (art. 2.º); 

limitou o uso de tais cavidades apenas a estudos de ordem técnico-científica, bem 

                                                
34 Seu texto consta do apêndice 3 desta obra. 
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como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e 

educativo (art. 3.º), condicionou à prévia autorização do IBAMA ou de entidade por ele 

credenciada a realização de atividades ou pesquisas que pudessem ser lesivas às 

cavidades naturais subterrâneas, ou que implicassem coleta de vegetais, captura de 

animais e/ou apanha de material das mesmas (§ 1.º do art. 3.º); proibiu 

desmatamentos, queimadas, uso de solo e subsolo ou ações de quaisquer naturezas 

que colocassem em risco as cavidades naturais subterrâneas e sua área de influência, 

a qual compreendia os recursos naturais, superficiais e subterrâneos, dos quais 

dependessem sua integridade física ou seu equilíbrio ecológico (art. 4.º); e cunhou 

conceitos para as expressões “cavidade natural subterrânea” 35, “patrimônio 

espeleológico” 36, “áreas de potencial espeleológico” 37, “espeleotemas” 38 e “atividade 

espeleológica” 39 (art. 10.º, I a V).  

 

Poucos meses depois, em 1.º de outubro de 1990, sob nítida inspiração dessa 

portaria (vários dos conceitos utilizados em ambas as normas são semelhantes), 

editou-se o Decreto n. 99.556/1990, dispondo sobre a proteção das cavidades naturais 

subterrâneas existentes no território nacional e outras providências 40.  

 

O regime jurídico por ele instituído veio a ser significativamente desfigurado pelo 

Decreto n. 6.640, de 7 de novembro de 2008, da lavra do então Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva.41 Como dito alhures, a norma original e a 

                                                
35 “todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada 
popularmente conhecido como caverna, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, a 
fauna e a flora ali encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua formação 
tenha sido por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha 
encaixante. Nesta designação estão incluídos todos os termos regionais, como gruta, lapa, toca, abismo, 
furna, buraco, etc.” (art. 10, I) 
36“conjunto de elementos bióticos e abióticos, sócio-econômicos e histórico-culturais, superficiais e/ou 
subterrâneos, representados ou associados às cavidades naturais subterrâneas.” (art. 10, II) 
37 “áreas que, devido a sua constituição geológica e geomorfológica, sejam susceptíveis ao 
desenvolvimento de cavidades naturais subterrâneas, como, por exemplo, as de ocorrência de rochas 
calcárias.”(art. 10, III) 
38 “deposições minerais em cavidades naturais subterrâneas que se formam, basicamente, por 
processos químicos, como exemplo as estalactites e as estalagmites.”(art. 10, IV) 
39 “ações desportivas ou técnico-científicas de prospecção, mapeamento, documentação e pesquisa que 
subsidiem a identificação, o cadastramento, o conhecimento, o manejo e a proteção das cavidades 
naturais subterrâneas.” (art. 10, V) 
40 A redação original desse decreto consta do apêndice 4 desta obra. 
41 A redação do Dec. 99.556/1990 atualmente em vigor, resultante das alterações promovidas pelo 
Dec. 6.640/2008, consta do apêndice 5 desta obra. 
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modificada serão tratadas mais adiante, em subitens específicos.  

 

No ínterim compreendido entre o advento dessas normas vieram à tona 

algumas outras dignas de nota.  

 

A primeira delas é a Portaria IBAMA n. 57, de 5 de junho de 1997,42 que, em 

seu artigo 1.º, instituiu, no âmbito daquele órgão, o Centro Nacional de Estudo, 

Proteção e Manejo de Cavernas (CECAV), cujo regimento interno compunha o anexo 

à portaria.  

 

A finalidade do CECAV, à época, era propor, normatizar, fiscalizar e controlar o 

uso do patrimônio espeleológico brasileiro, bem como fomentar levantamentos, 

estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades 

naturais subterrâneas existentes no território nacional (art. 3.º, do regimento interno). 

Dentre suas competências figuravam a execução do Programa Nacional de Proteção 

ao Patrimônio Espeleológico (art. 4.º, I, do regimento interno) e a expedição de licenças 

para projetos de pesquisa e demais solicitações de uso do patrimônio espeleológico 

nacional, observada a legislação específica (art. 5.º, do regimento interno).  

 

A portaria também frisou que o CECAV estabeleceria um termo de cooperação 

técnica com a Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE e/ou instituições afins, 

visando à implantação do Cadastro Nacional de Cavidades Naturais Subterrâneas 

(art. 7.º, do regimento interno). 

 

Em 3 de setembro de 2009, por força da Portaria n. 78/2009 do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 43, o CECAV foi “recriado”, 

agora no âmbito dessa autarquia federal (e não mais no IBAMA), fixando-se como 

seu objetivo a realização de “pesquisas científicas e ações de manejo para 

conservação dos ambientes cavernícolas e espécies associadas, assim como 

auxiliar no manejo das Unidades de Conservação federais com ambientes 

cavernícolas” (art. 1.º, I, c) 44. Manteve-se a sigla CECAV, mas sua significação 

passou a ser Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas.  

                                                
42 Seu texto consta do apêndice 6 desta obra. 
43 Seu texto consta do apêndice 7 desta obra. 
44 Por força, também, do Dec. n. 7.515/2011, art. 17, I e II. 
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No mesmo intervalo45, outras normas foram editadas. A Portaria IBAMA n. 14, 

de 23 de fevereiro de 2001, interditou a “gruta dos Ecos”, sita no Município de 

Cocalzinho, GO, para uso e visitação turística econômica, até que se providenciasse 

um plano de manejo espeleológico e respectivo zoneamento ambiental 

espeleológico. A Portaria IBAMA n. 15, da mesma data, regulamentou o uso turístico 

das cavernas da Chapada Diamantina. 

 

Algumas portarias foram destinadas especificamente a disciplinar o mergulho 

em cavernas. A pioneira foi a Portaria IBAMA n. 89, de 13 de agosto de 2001. Essa 

norma foi substituída pela Instrução Normativa (IN) IBAMA n. 100, de 5 de junho de 

2006. Além de preencher uma série de conceitos tais como o de caverna alagada ou 

parcialmente inundada e de caverna de gênese freática (art. 1.º, VI e VII), esse 

instrumento criou o Conselho Especializado de Mergulho em Cavernas (CEMEC), 

com a missão de apoiar o CECAV na análise de projetos e autorizações 

relacionadas ao mergulho em cavernas (art. 2.º); circunscreveu o mergulho em 

cavernas alagadas ou parcialmente inundadas às atividades de exploração técnica, 

manutenção de habilidades técnicas, pesquisa científica, captação de imagens, 

treinamento, fins turísticos, recreativos, de lazer e educacionais, condicionando-as 

ao prévio licenciamento ou autorização de seus projetos pelo IBAMA (art. 3.º), ou, no 

caso de mergulho com finalidade de exploração econômica, a prévio licenciamento 

ambiental do empreendimento pelo IBAMA (art. 11); e exigiu dos mergulhadores de 

cavernas e instrutores de mergulho em cavernas certificação perante certificadoras 

com termo de parceria com o CECAV/IBAMA.  

 

É importante sublinhar, porém, que, desde a edição da Lei n. 11.516, de 28 

de agosto de 2007, o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de 

conservação federais assiste ao ICMBio, e não mais ao IBAMA (art. 1.º, IV) 46. Logo, 

a IN IBAMA n. 100/2006, atualmente, aplica-se apenas às atividades de mergulho 

                                                
45 Ou seja, entre o Dec. 99.556/1990 e o Dec. 6.640/2008, que o alterou.  
46 Art. 1o  Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico 
Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: (...) IV - 
exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela 
União; e 
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em cavernas situadas fora de UC’s federais ou de suas zonas de amortecimento 47. 

 

Ainda no lapso temporal sito entre o advento do Decreto n. 99.556/1990 e do 

seu reformador (Decreto 6.640/2008), veio à tona a Resolução CONAMA n. 347, de 

13 de setembro de 2004 48. Além de revogar a precursora Resolução CONAMA n. 

05/198749, suas principais novidades foram a instituição de um Cadastro Nacional de 

Informações Espeleológicas (CANIE), parte integrante do SINIMA, sob gestão do 

IBAMA (arts. 1.º e 3.º), e a criação de condições para o uso e exploração do 

patrimônio espeleológico, tais como: 

 

• Prévia anuência do IBAMA para a autorização ou o licenciamento de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras de cavidade 

natural subterrânea relevante ou de sua área de influência (art. 4.º, § 1.º); 

• Prévia aprovação de plano de manejo pelo IBAMA para os 

empreendimentos ou atividades turísticos, religiosos ou culturais que utilizem o 

patrimônio espeleológico sito em propriedade privada (art. 6.º); 

• Prévia autorização do IBAMA para atividades de pesquisa técnico-

científica que interfiram efetiva ou potencialmente no patrimônio espeleológico (art. 

7.º).  

 

Por fim, já posteriormente ao advento do Decreto 6.640/2008, surgiram a 

instrução normativa (IN) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) n. 2, de 20 de 

agosto de 2009,50 que, regulamentando o disposto no art. 5.º do Decreto n. 

99.556/1990, estabeleceu metodologia para a classificação do grau de relevância 
                                                
47 O entendimento da Procuradoria Federal Especializada junto ao ICMBio é no sentido de que, 
enquanto não editada por essa instituição uma norma específica para o mergulho em cavernas sitas 
em UC’s federais e suas zonas de amortecimento, é de se lhes aplicar a norma consistente na IN 
ICMBio n. 4, de 2 de setembro de 2009, que estabelece os procedimentos administrativos para 
autorização de atividades condicionadas ao controle do poder público e não sujeitas ao 
licenciamento ambiental previsto na Resolução CONAMA nº 237/97 e de atividades cuja autorização 
seja exigida por normas específicas. Cf. informação no site do CECAV, disponível em: 
http://www4.icmbio.gov.br/cecav/index.php?id_menu=179. Acesso: 02.01.2012.  
48 Seu texto consta do apêndice 8 desta obra. 
49 A resolução revogada havia tornado obrigatório o EIA para empreendimentos potencialmente 
lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. Com sua revogação, tal estudo passou a ser necessário 
apenas em relação aos empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de significativa 

alteração e degradação do patrimônio espeleológico, seja em razão da revogação, seja por força do 
art. 8.º da resolução revogadora.  
50 Seu texto consta do apêndice 9 desta obra. 
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das cavidades naturais subterrâneas, e a Portaria MMA n. 358, de 30 de setembro 

de 2009, que instituiu o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio 

Espeleológico, pondo-o sob a coordenação do ICMBio.  

 

 

2.2. Decreto n. 99.556/1990: versão original 

 

Em 1.º de outubro de 1990, o Vice-Presidente da República, então no exercício 

do cargo de Presidente, Itamar Franco, editou o Decreto n. 99.556/1990, para dispor – 

sobretudo - sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no 

território nacional, e dar outras providências51.  

 

Por várias razões, esse decreto consubstanciou-se no principal instrumento 

normativo doméstico de proteção ao patrimônio espeleológico nacional.  

 

Primeiramente, tratava-se de um regramento com status presidencial, o que 

afastava o risco de eventuais conflitos entre normas promanadas de distintos órgãos 

federais com interesses divergentes (p. ex., uma portaria do IBAMA poderia colidir 

com os interesses buscados pelo Ministro de Minas e Energia).  

 

Ademais, contribuiu para o aumento da segurança jurídica no trato da 

matéria, uma vez que há resistência por parcela da doutrina em reconhecer a 

competência normativa do CONAMA 52.   

 

Além disso, o decreto detalhou o cumprimento de norma introduzida pela Res. 

CONAMA n. 05/1987. Essa resolução tornara obrigatória a elaboração de estudo de 

impacto ambiental nos casos de empreendimentos potencialmente lesivos ao 

patrimônio espeleológico nacional (item I, art. 3.º). O decreto, por sua vez, frisou a 

                                                
51 Sua redação original consta do apêndice 4 desta obra. 
52 Há quem afirme que a competência normativa ambiental, no âmbito federal, deve ser 
desempenhada por meio de lei, sendo, portanto, competência do Congresso Nacional. Nessa esteira, 
os dispositivos da LPNMA que previam tal competência teriam sido revogados por força do art. 25, I, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República de 1988, que dispôs 
que ficavam revogados, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, todos os dispositivos 
legais que atribuíssem ou delegassem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela 
Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange à ação normativa. Defendendo essa 
posição: MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado, p. 59-61.   
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obrigatoriedade daquele estudo e da prévia aprovação do respectivo relatório para 

quaisquer ações ou empreendimentos que, de modo direto ou indireto, pudessem 

ser direta ou indiretamente lesivos não apenas às cavidades naturais subterrâneas 

já conhecidas, como também às “áreas de potencial espeleológico”, que eram 

aquelas que, nos termos do inciso II do art. 5.º do decreto, devido à sua constituição 

geológica e geomorfológica, fossem suscetíveis do desenvolvimento de cavidades 

naturais subterrâneas, como as áreas de ocorrência de rochas calcárias.  

 

Mas o principal reforço que o decreto entregou à proteção do patrimônio 

espeleológico foi conferir, oficialmente, a natureza jurídica de “patrimônio cultural 

brasileiro” às cavidades naturais subterrâneas. Com efeito, no seu art. 1.º, caput, 

afirmou-se que as cavidades naturais subterrâneas constituíam “patrimônio cultural 

brasileiro”, e, que, consequentemente, deveriam ser “preservadas e conservadas” 

para determinadas finalidades. Dispunha ele, in verbis: 

 

Art. 1° As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional 

constituem patrimônio cultural brasileiro, e, como tal, serão preservadas e 

conservadas de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-

científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, 

turístico, recreativo e educativo. 

 

Inserir nossas cavidades naturais subterrâneas no conjunto do patrimônio 

cultural brasileiro importaria significativas consequências em favor do meio 

ambiente.  

 

De fato, consoante observado nos subitens 4.3.1.2 e 4.3.1.3 deste trabalho, 

os bens culturais podem ou não integrar o patrimônio cultural brasileiro. O art. 215 

da Constituição Federal refere-se aos bens culturais em geral, ao passo que o art. 

216 circunscreve-se àqueles integrantes do patrimônio cultural brasileiro. O regime 

aplicado a estes é diferente em relação ao que regra os demais bens culturais. 

Apenas os que fazem parte do nosso patrimônio cultural são essenciais à sadia 

qualidade de vida das gerações presentes e futuras, implicando, por tal valor 

ambiental-cultural, obrigações positivas e/ou negativas para seus proprietários, para 

o Poder Público e para terceiros. 
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Em relação aos bens que ostentam valor cultural, mas não trazem consigo 

especial referência à ação, à identidade ou à memória de um grupo formador da 

sociedade brasileira (e que, portanto, não integram o patrimônio cultural brasileiro), o 

Poder Público, sob o influxo do art. 215 da Lei Maior, deve, enquanto tais bens 

existirem, garantir o direito de a sociedade acessá-los, bem como apoiar e incentivar 

sua valorização e difusão. Não está obrigado, contudo, a preservar a existência de 

tais bens.  

 

Diferentemente, no que toca aos bens integrantes do patrimônio cultural 

brasileiro, não apenas o Estado como também a comunidade têm as mesmas 

obrigações do art. 215 (dever de promoção), somadas ao dever de preservação de 

sua existência, que se extrai do conjunto do art. 216 da Constituição Federal.  

 

Esse regime, de modo ainda mais explícito que no art. 1.º do Decreto n. 

99.556/90, era externado no seu artigo 2.º, caput, que condicionava a utilização das 

cavidades naturais subterrâneas e de suas áreas de influência à manutenção de sua 

integridade física e do respectivo equilíbrio ecológico:  

 

Art. 2° A utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de 

influência deve fazer-se consoante a legislação específica, e somente 

dentro de condições que assegurem sua integridade física e a manutenção 

do respectivo equilíbrio ecológico. 

 

Complementarmente, o caput do art. 4.º da norma frisava ser dever do Poder 

Público, além de fiscalizar e controlar o uso, fomentar a ampliação do seu estudo, 

“preservar” e “conservar” o patrimônio espeleológico brasileiro: 

 

Art. 4° Cabe ao poder público, inclusive à União, esta por intermédio do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio 

espeleológico brasileiro, bem como fomentar levantamentos, estudos e 

pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades 

naturais subterrâneas existentes no território nacional. 

 

Dado o distinto regime jurídico de proteção imposto às cavidades naturais 

subterrâneas em função desse decreto, é possível afirmar que elas foram erigidas à 
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condição de espaços territoriais especialmente protegidos, figura prevista no art. 

225, § 1.º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil.  

 

 

2.3. Decreto n. 99.556/1990 modificado pelo dec. n. 6.640/2008: novo paradigma 

 

Os avanços pró-ambientais do Decreto 99.556/1990 tiveram como agressiva 

resposta, 18 anos depois, o Decreto n. 6.640, de 7 de novembro de 2008, resultado 

do lobby de empresas de mineração53 e produtores de energia elétrica54, cujas 

atividades haviam sido dificultadas pelo decreto de 1990.  

 

A edição do novo decreto alterou significativamente a redação do Decreto n. 

99.556/1990, inaugurando um regime jurídico severamente diverso daquele 

preconizado na redação original desse diploma. A alma das modificações reside na 

nova redação do artigo 1.º do decreto. A propósito, o quadro a seguir permite cotejar 

a redação original, com a o novo artigo 1.º, in verbis: 

 

 

Antiga redação Nova redação 

Art. 1° As cavidades naturais 

subterrâneas existentes no território 

nacional constituem patrimônio cultural 

brasileiro, e, como tal, serão preservadas 

e conservadas de modo a permitir 

estudos e pesquisas de ordem técnico-

científica, bem como atividades de cunho 

espeleológico, étnico-cultural, turístico, 

recreativo e educativo. 

 

Art. 1o  As cavidades naturais 

subterrâneas existentes no território 

nacional deverão ser protegidas, de 

modo a permitir estudos e 

pesquisas de ordem técnico-

científica, bem como atividades de 

cunho espeleológico, étnico-

cultural, turístico, recreativo e 

educativo. 

 

 

Percebe-se que, na versão original, o Decreto n. 99.556/1990 considerava 

todas as cavidades naturais brasileiras como integrantes do patrimônio cultural 

brasileiro. Havia verdadeira presunção absoluta nesse sentido. O coração da 
                                                
53 BALAZINA, Afra. Grutas do PR serão as primeiras a sumir, p. A30. 
54 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Decreto 6.640/2008: patrimônio espeleológico brasileiro sob 
ameaça. Disponível em <http://www.redespeleo.org/admin/arquivos/75673213_conexao73.pdf>. 
Acesso em: 22.07.2012. 
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reforma promovida naquela norma pelo Decreto n. 6.640/2008 consistiu na 

eliminação dessa presunção. 

 

A interpretação da atual redação do decreto admite, no máximo, extrair uma 

“presunção relativa” de que as cavidades naturais subterrâneas integram o 

patrimônio cultural brasileiro. Presunção essa que, como se verá, será afastada na 

grande maioria dos casos, já que, segundo cálculos da Sociedade Brasileira de 

Espeleologia (SBE), uma das mais antigas e tradicionais entidades não 

governamentais dedicadas ao estudo e proteção das cavidades naturais 

subterrâneas, o novo regime poderá importar o desaparecimento de mais de 70% 

das cavernas brasileiras 55.  

 

É sobre essa pedra fundamental, a nova redação do seu art. 1.º, que o Dec. 

99.556/1990 estrutura seu corpo.  

 

Como corolário dessa mudança de paradigma, a norma passou a admitir que 

as cavidades naturais subterrâneas sofram intervenções antrópicas das mais 

variadas intensidades.  

 

Com efeito, o édito prevê a classificação de cavidades naturais subterrâneas 

em graus de relevância, que podem ser máximo, alto, médio e baixo, sendo que, 

com exceção daquelas de grau máximo, as demais podem sofrer, até mesmo, 

impactos negativos irreversíveis, cuja magnitude, no pior dos cenários, pode gerar 

integral surpressão (destruição) das cavidades pela ação humana.   

 

Portanto, em sintonia com a retirada da inexorabilidade da presunção do 

status de integrantes do patrimônio cultural, o decreto já não mais obriga à 

“preservação” de toda e qualquer cavidade natural subterrânea. 

 

Não bastasse esse significativo retrocesso na proteção ao nosso patrimônio 

espeleológico, em sua nova roupagem o decreto passou a não mais proteger as 

áreas de potencial espeleológico.  

 

                                                
55 Manifesto contra o retrocesso na legislação espeleológica brasileira. Disponível em: 
<http://www.sbe.com.br/manifesto.asp>. Acesso em: 22.07.2012. 
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De fato, na versão original, o seu artigo 3.º, caput, exigia estudo de impacto 

ambiental56 não apenas das ações e empreendimentos que, de modo direto ou 

indireto, pudessem ser lesivos a cavidades naturais subterrâneas de existência já 

conhecida, como, também a áreas de potencial espeleológico, ou seja, áreas que, 

nos termos do inciso II do art. 5.º do decreto original, devido à sua constituição 

geológica e geomorfológica, fossem suscetíveis do desenvolvimento de cavidades 

naturais subterrâneas, como as de ocorrência de rochas calcárias.  

 

Já a redação conferida pelo Decreto n. 6640/2008 só fala em licenciamento – e, 

portanto, em estudos ambientais – de empreendimentos lesivos a cavidades naturais 

subterrâneas (ou seja, em locais onde se tem certeza da existência de cavidades), 

isentando de estudo espeleológico, a contrario sensu, aqueles que afetem áreas de 

potencial espeleológico, mas nas quais ainda não se saiba, ao certo, se abrigam 

cavidades. 

 

 

2.3.1. Questão preliminar: da inconstitucionalidade formal da nova versão  

 

Nos termos do art. 225, § 1.º, III, da Lei Maior, cumpre ao Poder Público, 

no fito de assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, definir, 

em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos. Em sua segunda parte, tal inciso III frisa que a 

alteração e a supressão desses espaços serão permitidas “somente através de lei”, 

e veda qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção.  

 

Em outras palavras, a Constituição Cidadã permite ao Poder Público 

definir (criar) espaços territoriais especialmente protegidos por meio de quaisquer 

atos, tenham eles ou não forma de lei, mas, uma vez definidos, seja qual for a 

natureza do ato criador, sua alteração ou supressão somente se admitem por meio 

                                                
56 Nos termos da redação original da Res. CONAMA 01/86, todo e qualquer empreendimento 
poluidor estaria sujeito a prévio estudo de impacto ambiental. A Constituição da República, no art. 
225, § 1.º, IV, e a Res. CONAMA 237/1997, no seu art. 3.º, porém, preveem sua obrigatoriedade para 
as obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, 
sendo que, nos termos do citado dispositivo da Resolução, as demais obras e atividades 
potencialmente poluidoras podem submeter-se a outras espécies de estudos ambientais.  
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de lei em sentido formal, ou seja, estão subordinadas ao princípio da reserva legal. 

Prescindirão da forma de lei, tão somente, atos que autorizem a utilização desses 

espaços sem comprometer a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.  

 

O pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, já se manifestou sobre 

o tema, ao examinar a constitucionalidade da medida provisória n.º 2.166-67/2001, 

que, alterando dispositivos da Lei n. 4.771/196557, introduziu a admissibilidade de, 

em determinadas hipóteses, autorizar-se administrativamente a intervenção em 

áreas de preservação permanente. No célebre acórdão, o egrégio sodalício 

reconheceu que o art. 225, § 1.º, III, de fato, consagra o princípo da reserva legal, 

mas, entendeu que a medida provisória em questão, em que pese desvestida da 

forma de lei, não vilipendiava o preceito constitucional, por não abrir azo para o 

comprometimento da integridade dos atributos que estribavam a proteção daqueles 

espaços especialmente protegidos58:  

 

“(...) O ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

2.166-67/2001: UM AVANÇO EXPRESSIVO NA TUTELA DAS ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. - A Medida Provisória nº 2.166-67, de 

24/08/2001, na parte em que introduziu significativas alterações no art. 4o 

do Código Florestal, longe de comprometer os valores constitucionais 

consagrados no art. 225 da Lei Fundamental, estabeleceu, ao contrário, 

mecanismos que permitem um real controle, pelo Estado, das atividades 

desenvolvidas no âmbito das áreas de preservação permanente, em 

ordem a impedir ações predatórias e lesivas ao patrimônio ambiental, cuja 

situação de maior vulnerabilidade reclama proteção mais intensa, agora 

propiciada, de modo adequado e compatível com o texto constitucional, 

pelo diploma normativo em questão. - Somente a alteração e a supressão 

do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente 

protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1º, III, 

da Constituição, como matérias sujeitas ao princípio da reserva legal. - É 

lícito ao Poder Público - qualquer que seja a dimensão institucional em que 

se posicione na estrutura federativa (União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios) - autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras 

e/ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais 

                                                
57 Antigo Código Florestal, revogado pela Lei n. 12.651/2012.  
58 ADI 3540 MC/DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 01.09.2005, DJ 03.02.2006. 
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especialmente protegidos, desde que, além de observadas as restrições, 

limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, não resulte 

comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais 

territórios, a instituição de regime jurídico de proteção especial (CF, art. 

225, § 1º, III)”. 

 

Assim como a Lei n. 4.771/1965, por razões ambientais, definira um 

regime jurídico de especial proteção para as áreas de preservação permanente, o 

Decreto n. 99.556/1990, também impelido por escopo ambiental, deferiu especial 

proteção às cavidades naturais subterrâneas situadas em território nacional. Afinal, 

guindou tais espaços à condição de patrimônio cultural brasileiro (art. 1.º), e 

garantiu-lhes, de conseguinte, não apenas a conservação, mas, sobretudo, a 

preservação (arts. 1.º e 4.º), admitindo a utilização de tais cavidades e de sua área 

de influência somente dentro de condições que assegurassem sua integridade física 

e a manutenção do seu equilíbrio ecológico (art. 2.º).  

 

Já o Decreto 6.640/2008, como visto, alterou profundamente tal regime 

jurídico, passando a admitir, em relação à grande maioria das cavidades naturais 

subterrâneas (todas aquelas que não sejam consideradas como de grau de 

relevância máximo), a incidência de impactos negativos irreversíveis. Nessa 

categoria de impactos inserem-se desde aqueles que afetem negativamente, em 

caráter definitivo, a biota cavernícola, sua beleza paisagística, sua riqueza cultural, 

suas funções ecológicas, como, até mesmo, aqueles que importem a supressão 

integral da cavidade, ou seja, sua destruição completa. Em qualquer dessas 

hipóteses, não há dúvida de que o novo decreto retirou dessas cavidades o status 

de espaços territoriais especialmente protegidos, ou, seja, suprimiu a proteção ele 

inerente àquela condição, ou, no mínimo, reduziu-a significativamente, dando ensejo 

a utilizações que poderão comprometer os atributos que justificam sua proteção.    

 

Ocorre que o decreto em questão é despido da natureza jurídica de lei em 

sentido formal, pois promanado do Poder Executivo sem a participação do Poder 

Legislativo. Portanto, jamais poderia haver suprimido ou reduzido a proteção 

outorgada a tais espaços territoriais pelo dec. 99.556/1990, permitindo utilizações 

que comprometerão os atributos que justificavam sua proteção. Assim o fazendo, 

não apenas violou o princípio da reserva legal, concretizado no art. 225, § 1.º, III, da 



 124

Constituição da República, como, também, ofendeu o princípio da separação dos 

Poderes, consagrado no art. 2.º do Estatuto Constitucional, pois ingressou 

indevidamente em campo reservado ao Poder Legislativo59.  

 

Em que pese à patente inconstitucionalidade formal da nova versão do 

decreto, tal questão será abstraída nos itens e subitens subsequentes deste 

trabalho. Neles, prosseguir-se-á na análise da atual redação do decreto, buscando 

interpretá-lo, sob o prisma material, de modo compatível com os preceitos 

constitucionais e legais protetores do meio ambiente.  

 

Nos subitens seguintes, passar-se-á em revista, com mais minúcia, ao 

conjunto das regras emergentes da versão atual do decreto. Em suma, elas visam a 

disciplinar em que condições as cavidades naturais subterrâneas podem ser alvo de 

impactos negativos irreversíveis.  Para começar, cumpre tentar preencher o conteúdo 

da locução “impacto negativo irreversível”, fundamental para a análise do decreto. 

 

 

2.3.2. Sobre o conteúdo da expressão “impacto negativo irreversível” 

 

O exato significado da locução impacto negativo irreversível utilizada pelo 

decreto em estudo não pode ser tão facilmente extraído quanto uma leitura 

superficial do regramento pode sugerir. Um dos obstáculos que se interpõem à sua 

correta percepção é uma divergência doutrinária relacionada ao conceito jurídico de 

impacto ambiental, e, atreladamente, das expressões avaliação de impacto 

ambiental e estudo de impacto ambiental. Por tal razão, optou-se por demorar um 

pouco mais sobre esse tema, dedicando o presente subitem exclusivamente à sua 

análise.  

 

                                                
59 Forte em tais argumentos, o Procurador-Geral da República, após receber representações da SBE e 
da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente (ABRAMPA), intentou uma ação 
direta de inconstitucionalidade (ADI) em face do decreto modificador. Trata-se da ADI 4218, 
proposta em 10.03.2009. O relator do processo, Min. Luiz Fux, reputou-a inadmissível, sob o 
fundamento de que, diante de uma série de leis aptas a protegerem as cavidades naturais 
subterrâneas (lei n. 6.938/1981, lei n. 7.805/1989, lei n. 8.876/1994, lei n. 9.985/2000), o decreto n. 
6.640/2008 não configuraria regulamento autônomo, mas mero ato normativo secundário, não 
sendo passível, portanto, de impugnação via ação direta de inconstitucionalidade. Contra tal decisão, 
até pelo menos 24.08.2012, pendia de apreciação pelo plenário do STF agravo regimental interposto 
pelo PGR. 
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O termo impacto vem do latim impactus, em que significava “impelido 

contra”, representando o particípio passado do verbo impingere (“ir de encontro a”; 

“bater contra”; “empurrar violentamente”). No nosso léxico, porém, apresenta 

diversas acepções, podendo significar tanto uma ação impactante como o efeito 

dessa ação60. 

 

Quando o decreto em estudo fala em impacto negativo irreversível, o 

primeiro aspecto a ser levado em conta é que tal impacto é ambiental, ou seja, 

incide sobre o meio ambiente.  

 

Um conceito jurídico de impacto ambiental é trazido pela Resolução 

CONAMA n. 01/1986, que trata do Estudo de Impacto Ambiental. Seu artigo 1.º 

define impacto ambiental como sendo qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:  

 

Art. 1.º (...) 

I – a saúde, a segurança e o bem estar da população;  

II - as atividades sociais e econômicas;  

III – a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; ou  

V – a qualidade dos recursos ambientais 

 

Salta aos olhos que a Res. CONAMA n. 01/1986, nessa definição, 

inspirou-se nos conceitos de meio ambiente e de poluição do art. 3.º da lei da 

política nacional do meio ambiente (LPNMA).  

 

De fato, a LPNMA, ao conceituar meio ambiente, destaca que seus 

componentes podem ser de ordem física, química ou biológica (art. 3.º, I), e, ao 

definir a poluição, inclui entre suas causas as atividades que degradem a qualidade 

ambiental em prejuízo da saúde, da segurança e do bem estar da população, das 

atividades sociais e econômicas, da biota ou das condições estéticas e sanitárias do 

                                                
60 Algumas dessas acepções são: ato ou efeito de impactar; o impulso transmitido em ou como se em 
uma colisão; impressão ou efeito muito fortes deixados por certa ação ou acontecimento. HOUAISS, 
Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, p. 1578. 
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meio ambiente (art. 3.º, III, “a” a “d”).  

 

A partir dessas observações, parece bem razoável considerar poluição 

como sinônimo de impacto ambiental negativo61. Entretanto, conforme mencionado 

no início do presente subitem, a doutrina não é uníssona no que se refere ao 

conceito de impacto ambiental (e, consequentemente, aos conceitos de estudo de 

impacto ambiental e de avaliação de impacto ambiental). E, a depender do ponto de 

vista adotado, mostra-se ou não possível equiparar poluição ao impacto ambiental 

negativo.  

 

Para alguns estudiosos o conceito de impacto ambiental estaria atrelado 

àquilo que dispõe o inciso IV do § 1.º do art. 225 da Constituição de 1988.62 Desse 

modo, apenas uma significativa, uma drástica alteração negativa do meio ambiente 

poderia ser considerada impacto ambiental negativo63.  

 

Seria dizer, em outros termos, que as atividades do homem em relação 

ao meio ambiente poderiam produzir degradação ambiental significativa, 

caracterizando impacto ambiental, ou degradação insignificante, que não 

configuraria impacto ambiental. Na possibilidade da ocorrência da primeira hipótese, 

o único estudo ambiental cabível, por força do citado dispositivo constitucional, seria 

o EIA. Já no caso de ausência de degradação significativa, não haveria impacto 

                                                
61 O destaque no atributo “negativo” justifica-se porque nem todo impacto ambiental é sinônimo de 
poluição. Os impactos ambientais decorrentes das atividades humanas podem também ser positivos. 
Imaginem-se, por exemplo, os benefícios ambientais de obras destinadas à contenção de erosão do 
solo ou à prevenção contra desmoronamento de morros, da utilização do álcool de cana-de-açúcar 
como matriz energética (sequestro de carbono da atmosfera), da construção de um anel de contorno 
para evitar que o tráfego itinerante de caminhões adentre o trânsito de uma grande metrópole etc. 
Nesse sentido, convém observar que a Res. CONAMA n. 01/1986 preconiza que os Estudos de 
Impacto Ambiental devem avaliar não apenas os impactos ambientais negativos, como também os 
impactos ambientais positivos do projeto (art. 6.º, II). 
62 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.  

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

(...)  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
63 MIRRA, Álvaro Valery Mirra. Impacto Ambiental – aspectos da legislação brasileira, p. 28, 113 e 
114. Idem, Limites e Controle dos Atos do Poder Púbico em Matéria Ambiental, p. 43-53. 
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ambiental, e, portanto, não seria necessário estudo ambiental nenhum.   

 

Partidário dessa visão, e por conta dela, Mirra sustenta que a avaliação 

de impactos ambientais (AIA) prevista no inciso III do art. 9.º da LPNMA como um 

dos instrumentos da política nacional do meio ambiente resumir-se-ia ao estudo 

prévio de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), 

objetos da Res. CONAMA 01/1986 e do inciso IV do § 1.º do art. 225 da Constituição 

da República. Do mesmo modo, a AIA exigida pelo inciso VII do art. 12 da Lei n. 

8.666/1993 nos projetos básicos em licitações públicas só poderia ser feita, segundo 

o mesmo autor, por meio do EIA/RIMA64.   

 

De modo diverso, Milaré colhe a definição jurídica de impacto ambiental 

negativo não da Constituição Federal, mas do artigo 1.º da Resolução CONAMA n. 

01/1986. Logo, ele não restringe o conceito de impacto ambiental às atividades e 

empreendimentos potencialmente causadores de significativa degradação 

ambiental. Pela mesma razão, não considera que a AIA e o EIA/RIMA sejam 

sinônimos. Para ele, as avaliações de impactos ambientais seriam um gênero, a 

contemplar diversas espécies. O EIA seria apenas uma delas, adequada para os 

casos de potencialidade de degradação significativa do meio ambiente 65.  

 

A grande dificuldade na defesa da posição de Mirra é que há atividades 

humanas que geram degradação ambiental, mas cuja potencialidade poluidora não 

é suficientemente alta a ponto de exigir, a título de prevenção, um estudo de 

complexidade técnica e custos econômicos tão elevados como aqueles inerentes a 

                                                
64 Impacto Ambiental – aspectos da legislação brasileira, p. 105-107. O mesmo entendimento 
parece ser esposado por Paulo Affonso Leme Machado, pois denominou “Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental” o capítulo IV do título IV de sua obra Direito Ambiental Brasileiro, que deveria, pela lógica 
da sistematização do livro, tratar do instrumento de PNMA “Avaliação de Impactos Ambientais”. 
Além disso, no referido capítulo o autor limita-se a tratar do Estudo de Impacto Ambiental como se 
fosse sinônimo de Avaliação de Impactos Ambientais, o que é especialmente percebido no item 6 de 
fls. 234, e, ainda, afirma que quaisquer outros estudos ambientais menos complexos que o 
EIA/RIMA, porventura previstos em normas legais ou infraleais, padecem de inconstitucionalidade, 
por ser o EIA/RIMA o único cabível. Direito Ambiental Brasileiro, p. 280.  
65 MILARÉ, Édis. O Direito do Ambiente – a gestão ambiental em foco, p. 373-384. No mesmo 
sentido, não circunscrevendo o impacto ambiental aos casos de significativa degradação ambiental, 
e, por conseguinte, não considerando a AIA um sinônimo do EIA, mas apenas uma de suas espécies: 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA – Comentários à Lei6.938, 

de 31 de agosto de 1981, p. 136-143; e OLIVEIRA, Antonio Inagê de Assis. Legislação Ambiental 

Brasileira e Licenciamento Ambiental, 403-421.  
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um EIA/RIMA. Tal estudo é adequado para empreendimentos ou atividades efetiva 

ou potencialmente geradores de degradação ambiental de grandes proporções. Em 

regra, seus empreendedores são providos de maiores recursos financeiros, já que 

as atividades com maior potencial poluidor são, normalmente, as que envolvem 

maiores investimentos na sua concepção e execução. Defender a obrigatoriedade 

desse estudo mesmo no caso de obras e atividades de menor pressão ambiental, 

que envolvam orçamentos e retorno econômico modestos, a par de ser uma 

imposição desproporcional em relação ao risco ambiental envolvido, pode muitas 

vezes inviabilizar financeiramente os empreendimentos.   

 

Não se deve olvidar que o princípio do desenvolvimento sustentável, 

implicitamente albergado na Constituição Federal,66 e patentemente vazado na 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e em 

vários textos infraconstitucionais pátrios67, é parte vigente de nosso ordenamento 

jurídico, e preconiza a necessidade de conviverem harmonicamente equilíbrio 

ambiental, justiça social e desenvolvimento sócio-econômico da nação.  

 

Em tal contexto normativo, a par de desproporcional, afigurar-se-ia até 

mesmo antijurídico exigir um estudo com o grau de complexidade e custos de um 

EIA/RIMA para obras e atividades potencialmente causadoras de degradações de 

pequena ou média monta, como, por exemplo, um posto de combustíveis ou uma 

pequena fábrica de sapatos.  

 

Em sintonia com tal linha de raciocínio está a Resolução CONAMA n. 

237/1997, que, no seu artigo 1.º, III, assim conceitua os estudos ambientais:  

 

Art. 1.º (...) 

(...) 

                                                
66 A partir da combinação - dentre outros dispositivos - do caput do artigo 225, que assegura o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, com o artigo 
170, inciso VI, que posta a defesa do meio ambiente como um dos princípios orientadores da ordem 
econômica, e volta todos esses princípios à consecução da dignidade da pessoa humana, assegurada 
no art. 1.º, III, e no caput do art. 170.   
67 É princípio explícito da Lei n. 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima (art. 3.º, caput), da Lein. 12.305/2010, conhecida como Leida Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (art. 6.º, IV), e da Lein. 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana.   
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III - Estudos Ambientais: todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 

ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação 

de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a 

análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto 

de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico 

ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 

análise preliminar de risco. 

 

E, no seu art. 3º, dispõe:  

 

Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades 

consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual 

dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, 

quando couber, de acordo com a regulamentação. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a 

atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de 

significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais 

pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. 

 

Da leitura de tais dispositivos, infere-se que todo licenciamento ambiental 

será instruído por estudos ambientais, que não necessariamente serão o EIA/RIMA 

da Res. CONAMA n. 01/1986.  

 

Considerando que o licenciamento ambiental, nos termos do art. 10 da 

LPNMA, é instrumento que condiciona obras e atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras, ou seja, virtualmente geradoras de degradação do meio ambiente, 

compatibilizar o entendimento de Mirra com essa lei e com o art. 3.º da Res. 

CONAMA 237/1997 importaria pressupor a existência de empreendimentos, a um só 

tempo, potencialmente poluidores/degradadores - e, portanto, sujeitos à obrigação 

de licenciamento ambiental - mas não potencialmente geradores de impacto 

ambiental, já que dispensados do EIA/RIMA. Neste caso, o sistema jurídico estaria 

exigindo licenciamento ambiental de obras e atividades potencialmente causadoras 

de degradação ambiental insignificante, o que seria, com a devida vênia, uma 

absurda perda de tempo.  
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Feitas tais considerações, resta evidente que a interpretação da locução 

impacto ambiental adotada por Milaré é a mais acertada. Tal posição permite 

interpretar a expressão significativa degradação do meio ambiente, na Constituição 

Federal, não como antônimo de degradação ambiental insignificante, desprezível, 

mas como sinônimo de degradação ambiental de grandes proporções.  

 

Sob tal ótica, o impacto ambiental, a exemplo da degradação ambiental, 

seria caracterizável por diversas ordens de grandeza. Assim, o estudo prévio de 

impacto ambiental seria obrigatório no licenciamento de atividades potencialmente 

causadoras de grandes degradações do meio ambiente (grande impacto ambiental). 

Para aquelas menos lesivas, seriam admissíveis outras espécies de avaliação de 

impacto ambiental, no bojo do respectivo licenciamento. Finalmente, apenas as 

geradoras de degradações insignificantes (impacto ambiental desprezível) seriam 

dispensadas de licenciamento ambiental e de avaliação de impacto ambiental. 

 

Tal visão, aliás, parece atender mais adequadamente ao seguinte 

princípio da ordem econômica, estampado no inciso VI do artigo 170 da própria 

Constituição, in verbis: 

 

Art. 170 (...) 

(...) 

VI - a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação. 

 

Exigir o EIA/RIMA apenas para os casos de degradação ambiental de 

grandes proporções, e estudos ambientais menos complexos para aqueles de 

potencial de degradação ambiental de menores proporções é conferir tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos, serviços, e seus processos 

de elaboração e prestação. E tal raciocínio pressupõe a existência de degradações 

ambientais (impactos ambientais negativos) que não são significativas a ponto de 

demandarem o EIA/RIMA e tampouco desprezíveis a ponto de prescindirem de 

prévia avaliação ambiental.  

 

Mas, ainda que se desconsidere o postulado do inciso VI do art. 170, 
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prendendo-se tão somente ao inciso IV do § 1.º do art. 225 da Carta Magna, não 

parece adequado concluir que a Constituição equipara impacto ambiental à 

significativa degradação do meio ambiente. Longe disso, o que faz a lei fundamental 

é, simplesmente, tornar obrigatório um tipo específico de avaliação ambiental – o 

“estudo de impacto ambiental” - nos casos de obras e atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Os conteúdos da locução 

impacto ambiental e do adjetivo significativa são deixados em aberto pelo dispositivo 

constitucional em comento, de modo que as expressões impacto ambiental e 

significativa degradação do meio ambiente são exemplos típicos de conceitos 

jurídicos indeterminados.    

 

Em favor desse entendimento é possível invocar ainda o ordenamento 

infraconstitucional. Note-se, a propósito, que a Lei n. 11.428/2006, conhecida como 

Lei da Mata Atlântica, considera população tradicional aquela “vivendo em estreita 

relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua 

reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto ambiental” (art. 

3.º, II). Caso se advogue que só existe impacto ambiental onde haja degradação 

significativa, seria de rigor afirmar que o estilo de vida das populações tradicionais – 

juridicamente protegido justamente por harmonizar-se com o meio ambiente – seria 

gerador de significativa degradação ambiental. Tal conclusão levaria ao absurdo de 

obrigar, por exemplo, que pequenas comunidades tradicionais da Amazônia 

suspendessem imediatamente suas atividades artesanais de subsistência de baixo 

impacto (pesca, caça, extração de castanhas, artesanato etc) e as submetesse, 

previamente, aos complexos e dispendiosos EIA/RIMA’s.  

 

Por tudo o que foi exposto, faz-se possível concluir que o conceito de 

impacto ambiental negativo pode ser construído a partir dos mesmos elementos do 

conceito legal de poluição.68 Portanto, impacto ambiental negativo consiste numa 

degradação das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, que 

pode importar um prejuízo não apenas ao meio ambiente natural, como, às vezes, 

                                                
68 A locução “impacto ambiental negativo” é utilizada, sobretudo, a título de prognóstico, na fase de 
licenciamento ambiental, antes da emissão da licença de instalação, e, portanto, antes da eclosão da 
degradação ambiental a ser causada pela implantação da obra, empreendimento ou atividade. Já o 
termo “poluição” é manejado tanto antes da degradação efetiva (como, p. ex., quando a legislação 
fixa o rol dos estabelecimentos efetiva ou potencialmente poluidores, e, portanto, sujeitos ao 
licenciamento ambiental), como após a constatação da degradação.  



 132

também ao cultural. Mas a simples degradação de tais aspectos do meio ambiente 

não é suficiente para caracterizar o impacto ambiental negativo/poluição: é mister 

que essa degradação afete negativamente a saúde, a segurança ou o bem estar da 

população, as atividades sociais e econômicas, a biota ou as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente. 

 

Voltando ao dicionário de língua portuguesa, é oportuno assinalar que o 

vocábulo “poluição”, tanto como ocorre com o termo “impacto”, pode significar tanto 

uma ação como o efeito dessa ação.69 Sem embargo, na definição que lhe é 

conferida pela Lei n. 6.938/81, a palavra poluição não deve ser interpretada como 

ação, mas tão somente como efeito de uma ação. A propósito, note-se que ela é 

conceituada pela norma (inciso III do art. 3.º) como sendo uma degradação que 

resulta de uma ação. Em sendo o resultado de uma ação, não pode ser a ação em 

si, senão o seu efeito.  

 

O impacto ambiental da expressão “impacto ambiental irreversível” do 

decreto em estudo também é uma poluição-resultado, ou seja, um impacto 

ambiental negativo-resultado. Consiste num efeito de uma ação degradadora.   

 

A ênfase da norma sub examen70 é nos impactos negativos irreversíveis. 

Reverter significa voltar atrás, fazer retornar à condição anterior. Logo, reversível é 

aquilo que pode ser reconduzido ao estado anterior, e irreversível é, à evidência, 

aquilo que não o pode.  

 

É bem verdade que, a rigor, dificilmente um impacto ambiental negativo 

pode ser totalmente revertido. Cortadas as árvores de uma floresta, por exemplo, 

ainda que se proceda ao reflorestamento com espécimes nativas da região, não se 

pode afirmar que os novos microecossistemas, assim reconstituídos, representarão, 

com fidelidade, aqueles suprimidos. Prieur chega a afirmar que o restabelecimento 

do meio ambiente ao exato estado em que ele se encontrava antes do dano é 

evidentemente impossível, embora preconize a necessidade de se buscar a 

recondução do meio a um estado o mais próximo possível da situação anterior 71.  

                                                
69 Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, p. 2254. 
70 Dec. n. 99.556/1990, na redação conferida pelo dec. n. 6.640/2008. 
71 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement, p. 1093. 
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Essa dificuldade é reconhecida na nossa legislação. Tanto é assim, que a 

forma mais rigorosa de reparação do dano ambiental prevista na LSNUC é a 

restauração, que consiste na “restituição de um ecossistema ou de uma população 

silvestre degradada o mais próximo da sua condição original” (art. 2.º, XIV).  

 

Feitas tais ressalvas, quando se afirma que impacto reversível é aquele 

que permite a recondução do meio ambiente degradado ao “statu quo ante”, a rigor, 

o que se está afirmando é que é possível a sua restauração, a sua “restituição o 

mais próximo da sua condição original”.  

 

A LSNUC diferencia a restauração da recuperação, por ser esta a 

“restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 

condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original”. 

 

Assim, de modo a alcançar o ideal constitucional de restauração dos 

processos ecológicos essenciais (CF, art. 225, § 1.º, I), apenas a degradação 

ambiental passível de restauração pode ser considerada reversível. De 

consequência, é de rigor que se reconheça a irreversibilidade do impacto ambiental 

sempre que não for possível restituir o ecossistema ou a população silvestre 

degradada o mais próximo possível de sua condição original. Em outras palavras, 

caso seja possível, tão somente, recuperar o meio – conduzi-lo a uma condição não 

degradada, porém diferente de sua condição original -, mas não restaurá-lo, estar-

se-á diante de um impacto negativo irreversível.  

 

Essa diferenciação é sutil, mas crucial, porquanto, conforme se exporá 

adiante, as cavidades de grau de relevância máximo não podem ser alvo de 

impactos negativos irreversíveis. Inserindo-se os impactos suscetíveis de mera 

recuperação no rol dos impactos negativos irreversíveis, acaba-se por aumentar o 

leque de impactos em relação aos quais as cavidades de grau de relevância máximo 

devem ficar a salvo, ampliando seu âmbito de proteção jurídica. 

 

Feitas tais considerações, pode-se afirmar que impacto negativo 

irreversível é a alteração adversa das propriedades físicas, químicas ou biológicas 

do meio ambiente, configuradora de situação cuja recondução ao statu quo ante 
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(restauração) é tecnicamente impossível, e que é causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetem a saúde, a segurança ou bem estar da população, as atividades sociais e 

econômicas, a biota ou as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.  

 

Por fim, é interessante notar que, quando se busca um exemplo de 

impacto negativo irreversível sobre cavidade natural subterrânea, logo se pensa na 

supressão da cavidade. Insta ressalvar, porém, que essa não é a única possibilidade 

dessa modalidade de impacto, mas apenas a mais radical. Imagine-se, por exemplo, 

uma alteração definitiva da dinâmica hídrica de uma cavidade, gerada por uma 

grande obra de mineração na sua área de influência. Ainda que não ocasione a 

destruição física da caverna, a alteração poderá comprometer, de modo definitivo, a 

biodiversidade nela encontrada. A impossibilidade da restauração da população 

silvestre degradada é elemento de um impacto negativo irreversível 72. 

 

2.3.3. Grau de relevância das cavidades: máximo, alto, médio ou baixo 

 

Uma das condições para a admissibilidade de impactos negativos 

irreversíveis sobre as cavidades naturais subterrâneas é o seu grau de relevância. 

Nos termos da norma, as cavidades (e respectivas áreas de influência) passíveis 

dessa espécie de impacto deletério são aquelas de grau de relevância alto, médio 

ou baixo,73que, conforme já ressaltado, compõem a grande maioria do universo de 

cavidades naturais subterrâneas.  

 

Logo, o decreto apenas não admite que as cavernas de grau de 

relevância máximo ou sua área de influência sofram impacto negativo irreversível. 

                                                
72 A possibilidade de impactos negativos irreversíveis em função da alteração da dinâmica hídrica e 
do microclima de cavidades naturais subterrâneas foi observada por Ariana Iochie Morais Arimura e 
Valquiria dos Anjos Menegon, analistas ambientais do IBAMA, no parecer técnico n.º 
79/2012/COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 19.06.2012, emitido nos autos do processo de 
licenciamento ambiental n. 02001.000711/2009-46, e tendo por objeto o EIA/RIA do “Projeto Ferro 
Carajás S11D”, pertinente à extração de minério de ferro na face sul da Serra de Carajás, na Floresta 
Nacional de Carajás, pela Vale S/A. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php>, clicando-se, em seguida, nas janelas 
“consulta”, depois em “empreendimento”, e preenchendo-se os argumentos de pesquisa “licença 
prévia” no campo “licença emitida” e “436/2012” no campo “Número/Ano licença”, e, depois, 
clicando em “documentos”. Acesso em 02.08.2012.    
73 Art. 4.º, caput, do Decreto.  
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Em relação a elas, apenas tolera atividades antrópicas “dentro de condições que 

assegurem sua integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico” 74.  

 

Por área de influência de uma caverna deve ser entendida a “área que 

compreende os elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, 

necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do 

ambiente cavernícola” 75.  

 

Além disso, o diploma veda impactos negativos irreversíveis em 

cavidades que apresentem táxons76 novos, até que seja realizada a sua descrição 

científica formal.77O motivo da proibição é que, conforme exposto mais adiante, 

dependendo das características das espécies que vivem em seu interior, a cavidade 

poderá ser classificada como sendo de grau de relevância máximo, o que importará 

em óbice definitivo à possibilidade de impactá-la de forma irreversível.  

 

Os parâmetros gerais para a classificação do grau de relevância das 

cavidades naturais subterrâneas estão no artigo 2.º, caput e parágrafos, do decreto. 

A norma previu, contudo, em seu artigo 5.º, que, observadas as disposições do art. 

2.º, a metodologia para a classificação seria estabelecida em ato normativo do 

Ministro de Estado do Meio Ambiente, ouvidos o Instituto Chico Mendes, o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e demais 

setores governamentais afetos ao tema, no prazo de sessenta dias, contados da 

data de publicação do decreto. Visando a cumprir tal comando, editou-se a instrução 

normativa (IN) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) n. 2, de 20 de agosto de 2009.  

 

A cavidade natural subterrânea, portanto, terá seu grau de relevância 

classificado em máximo, alto, médio ou baixo, a partir da análise de atributos 

ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-

culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local 78.  

                                                
74 Art. 3.º do Decreto.  
75 Anexo II da IN MA n. 2/2009, que consta do apêndice 9 desta obra. 
76 Um táxon é uma unidade taxonômica, ou seja, uma unidade do sistema de classificação científica 
dos seres vivos. Assim, é um táxon um determinado reino, uma determinada família, um 
determinado gênero, uma determinada espécie etc.  
77 Parágrafo único do art. 19 da Instrução Normativa.  
78 Art. 2.º, caput, do decreto. 
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A análise dos atributos geológicos será baseada na comparação entre 

cavidades de uma mesma litologia 79. 

 

O enfoque local é definido no decreto como “a unidade espacial que 

engloba a cavidade e sua área de influência”, e enfoque regional como “a unidade 

espacial que abrange no mínimo um grupo ou formação geológica e suas relações 

como o ambiente no qual se insere” 80. Aí se nota um pequeno equívoco redacional, 

em que se confunde o enfoque com o seu objeto: o enfoque não consiste na própria 

unidade espacial, mas no olhar que é lançado sobre ela. Assim, na verdade, o que 

diferencia o enfoque local do regional é a amplitude da análise, que é delimitada 

pela extensão do objeto sobre a qual ela recai.  

 

A citada instrução normativa, ao redefinir o enfoque local e regional, 

corrigiu a falta de técnica do decreto, como se verifica, in verbis, nos §§ 1.º e 2.º de 

seu art. 14: 

 

Art. 14 (...) 

(...) 

§ 1o As análises referentes ao enfoque local são delimitadas pela unidade 

geomorfológica que apresente continuidade espacial, podendo abranger 

feições como serras, morrotes ou sistema cárstico, o que for mais restritivo 

em termos de área, desde que contemplada a área de influência da 

cavidade. 

§ 2o As análises referentes ao enfoque regional são delimitadas pela 

unidade espeleológica. 

 

O decreto dispõe que a importância de cada um dos atributos será 

classificada em acentuada, significativa ou baixa.81 Sem embargo, logo adiante será 

observado que tal classificação foi empregada apenas em relação aos atributos das 

cavidades de graus alto, médio e baixo, mas não aos atributos das cavidades de 

relevância máxima.  

                                                
79 Art. 2.º, § 1.º, do decreto.   
80  § 2.º do art. 2.º do decreto.  
81 § 3.º do art. 2.º do decreto. 
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A norma também preconiza que a classificação do grau de relevância das 

cavidades será realizada pelo órgão ambiental competente, no bojo do procedimento 

de licenciamento82. Logo, a competência para a classificação é do órgão ambiental 

licenciador. Contudo, o diploma prevê a possibilidade de o ICMBio (que não é um 

órgão licenciador), diante de fato novo, comprovado por estudos técnico-científicos, 

rever essa classificação, tanto para nível de relevância superior quanto inferior 83. 

Nesse ponto, porém, o decreto deve ser interpretado com reservas, pelo seguinte 

motivo. Como toda e qualquer autarquia, o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade está jungido ao princípio da especialidade, ou seja, sua atuação 

deve prender-se às finalidades estipuladas na lei que a criou. Essa norma é a Lei n. 

11.516/2007, e as finalidades a serem buscadas pela autarquia estão vazadas no 

seu artigo 1.º, in verbis: 

 

Art. 1o  Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, autarquia federal dotada de 

personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e 

financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: 

I - executar ações da política nacional de unidades de conservação da 

natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, 

implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades 

de conservação instituídas pela União; 

II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais 

renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas 

unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela União; 

III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e 

conservação da biodiversidade e de educação ambiental; 

IV - exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de 

conservação instituídas pela União; e 

V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e 

entidades envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de 

ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas atividades sejam 

permitidas. 

                                                
82 § 1.º do art. 5.º, e art. 4.º e §§, ambos do decreto. 
83 § 9.º do art. 2.º do decreto.  
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Parágrafo único.  O disposto no inciso IV do caput deste artigo não exclui o 

exercício supletivo do poder de polícia ambiental pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

 

Da leitura do dispositivo, nota-se que o ICMBio tem sua atuação vinculada 

à proteção de unidades de conservação federais. Apenas no inciso III tal liame não é 

percebido, mas, de qualquer modo, a classificação de cavidades naturais 

subterrâneas no âmbito de procedimentos de licenciamento ambiental certamente 

não é amoldável a hipótese descrita nesse dispositivo. Logo, conclui-se que a 

atuação revisora da autarquia, na classificação do grau de relevância de cavidades, 

somente se fará admissível caso a cavidade esteja abrangida por uma unidade de 

conservação instituída pela União, ou na respectiva zona de amortecimento.   

 

Prosseguindo no estudo da classificação dos graus de relevância das 

cavernas, vejamos quais os critérios utilizados pelo decreto.  

 

Cavidades de grau de relevância máximo: 

 

Tem grau de relevância máximo a cavidade natural subterrânea que 

possua pelo menos um dos seguintes atributos:84 

 

• gênese única ou rara; 

• morfologia única; 

• dimensões notáveis em extensão, área ou volume; 

• espeleotemas únicos; 

• isolamento geográfico; 

•  abrigo essencial para a preservação de populações 

geneticamente viáveis de espécies animais em risco de extinção, 

constantes de listas oficiais; 

• habitat essencial para preservação de populações 

geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou 

relictos; 

• habitat de troglóbio raro; 

                                                
84 § 4.º do art. 2.º do Decreto; artigo 3.º da Instrução Normativa. 
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• interações ecológicas únicas; 

• cavidade testemunho85; ou 

• destacada relevância histórico-cultural ou religiosa. 

 

O atributo isolamento geográfico só será considerado “no caso de 

cavidades com grau de relevância alto e médio”.86 Isso quer dizer que o atributo do 

isolamento geográfico não basta, por si só, para caracterizar uma cavidade como de 

relevância máxima: é preciso, além disso, que ela preencha requisitos aptos a 

enquadrá-la como de relevância alta ou média.  

 

Cavidades de grau de relevância alto: 

 

Cavidade de grau de relevância alto é aquela cuja importância de seus 

atributos seja considerada, nos termos da IN MMA n. 02/200987: 

 

• acentuada sob enfoque local e regional; ou 

• acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque 

regional. 

 

A citada IN elenca, nos incisos de seu art. 7.º, os atributos que, 

considerados tanto sob o enfoque local como regional, possuem importância 

acentuada. Dentre eles, estão os seguintes: localidade tipo; presença de populações 

estabelecidas de espécies com função ecológica importante; presença de táxons 

novos; alta riqueza de espécies.  

 

Já nos incisos de seu art. 8.º a norma indica os atributos que têm 

importância acentuada apenas quando considerados sob o aspecto local. Dentre 

outros, arrola: população residente de quirópteros; constatação de uso da cavidade 

por aves silvestres como local de nidificação; alta diversidade de substratos 

orgânicos.  
                                                
85 Cavidades testemunho, nos termos do § 1.º do art. 4.º, são cavidades que, conforme veremos mais 
adiante, devem ser preservadas, em caráter permanente, como condição para o licenciamento de 
atividades que gerem impacto negativo irreversível sobre cavidades de grau de relevância alto.  
86 § 5.º c.c. inciso V do § 4.º, ambos do art. 2.º do Decreto; parágrafo único do art. 3.º, c.c. inciso V do 
mesmo artigo, da Instrução Normativa.  
87 § 6.º do art. 2.º, c.c. art. 5.º do Decreto; art. 4.º da Instrução Normativa.  
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E, nos incisos de seu art. 9.º, a IN traz os atributos que, tanto 

considerados sob o enfoque local como o regional, guardam importância 

significativa. Dentre outros, encontram-se: presença de singularidade dos elementos 

faunísticos sob o enfoque regional; presença de estruturas espeleogenéticas raras; 

diversidade da sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas ou 

processos de deposição.  

 

Cavidades de grau de relevância médio: 

 

Tem grau de relevância médio a cavidade cuja importância de seus 

atributos seja considerada, nos termos da citada Instrução Normativa88: 

 

• acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 

• significativa sob enfoque local e regional. 

 

Ao tratar das cavidades de grau de relevância alto, viu-se que os atributos 

que têm importância acentuada apenas quando constatados sob o enfoque local são 

aqueles dispostos no art. 8.º da IN, e que os de importância significativa sob o 

enfoque local e regional são os relacionados no art. 9.º da IN.  

 

Já os atributos de importância baixa, sob o enfoque regional, são aqueles 

que, considerados sob tal aspecto (regional), não possam ser considerados de 

importância acentuada ou significativa89.  

 

Cavidades de grau de relevância baixo: 

 

Cavidade natural subterrânea de grau de relevância baixo é aquela cuja 

importância de seus atributos seja considerada, nos termos da instrução normativa90:  

 

                                                
88 § 7.º do art. 2.º do Decreto; art. 5.º da instrução normativa. 
89 Art. 12 da instrução normativa. Apesar do silêncio da IN, convém ressalvar que os atributos aptos a 
caracterizarem a cavidade como sendo de relevância máxima também não podem ser considerados 
de importância baixa, já que eles não estão sujeitos à classificação, quanto ao seu grau de 
importância, em acentuada, média ou baixa. 
90 § 8.º do art. 2.º do Decreto; art. 6.º da Instrução Normativa. 
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• significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou  

• baixa sob enfoque local e regional.  

 

Os atributos que têm importância significativa apenas quando constatados 

sob enfoque local estão relacionados nos incisos do art. 10 da IN, entre os quais se 

encontram: baixa diversidade de substratos orgânicos; baixa riqueza de espécies; 

baixa abundância relativa de espécies.  

 

Já se assinalou que os atributos com importância baixa sob enfoque 

regional são os que, considerados sob tal enfoque, não ostentem importância 

significativa ou acentuada. Do mesmo modo, terão importância baixa, sob enfoque 

local, os atributos que, ponderados sob tal enfoque, não guardem importância 

significativa ou acentuada91.  

 

2.3.4. Licenciamento ambiental 

 

Sejam ou não geradores de impactos negativos irreversíveis, os 

empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou 

degradadores das cavidades naturais subterrâneas ou de suas áreas de influência 

devem submeter-se ao licenciamento ambiental92. 

 

 

2.3.4.1. Competência e questões assemelhadas 

 

Não existem normas específicas sobre competência para o licenciamento 

ambiental de obras que afetem cavidades naturais subterrâneas. Muito embora elas 

sejam bens sob o domínio da União, tal circunstância não influi na determinação do 

órgão competente para o licenciamento ambiental dos empreendimentos e 

atividades que as impactem. Portanto, em regra, tal competência recairá sobre os 

Estados, salvo se presente alguma hipótese legal que a remeta à União ou ao 

                                                
91 Art. 12 da instrução normativa. Quanto à análise sob enfoque local, vale a mesma ressalva feita em 
relação ao exame sob o enfoque regional, ou seja, apesar do silêncio das normas, é evidente que, 
para caracterização da importância baixa do atributo, mister que ele também não esteja entre os 
atributos capazes de outorgar às cavidades o grau de relevância máximo. 
92 Art. 5.º-A, caput. 
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Município.93No caso da União, o órgão competente será o IBAMA.   

 

É fato que a Portaria IBAMA n. 887/1990, no § 1.º do seu art. 3.º, dispõe 

que as atividades ou pesquisas que possam ser lesivas às cavidades naturais 

subterrâneas, ou que impliquem em coleta de vegetais, captura de animais e/ou 

apanha de material das mesmas, dependem de prévia autorização do IBAMA ou de 

instituição por ele credenciada. Em que pese a respeitáveis entendimentos em 

contrário94, não se pode inferir desse dispositivo a necessidade de submeter 

licenciamentos ambientais de competência dos Estados ou Municípios a prévia 

anuência do IBAMA. A propósito, o art. 13 da Lei Complementar n. 140/201195 

prescreve que “os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, 

ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições 

estabelecidas nos termos desta Lei Complementar”. Logo, a incidência do 

dispositivo da portariado IBAMA deve ser restrita a atividades em que ele próprio for 

o órgão licenciador, não se aplicando aos casos em que os órgãos licenciadores 

forem estaduais ou municipais. Interpretação diversa, ademais, importaria quebra do 

princípio federativo, por ensejar ingerência indevida da União competência restrita a 

outros entes da federação.  

 

Por outro lado, antes mesmo do advento da Lei Complementar n. 

140/2011, o inciso II do art. 2º e o §1º do art. 4º da Res. CONAMA n. 347/2004 

condicionaram a prévia autorização do IBAMA o licenciamento ambiental de 

atividades que afetassem negativamente cavidades consideradas relevantes. Essa 

norma derrogou a Portaria IBAMA n. 887/1990, no que dizia respeito à 

                                                
93 Conforme as regras gerais de repartição de competência para licenciamento ambiental gizadas na 
lei complementar n. 140, de 8 de dezembro de 2011.  
94 É o caso de Marcos Paulo de Souza Miranda, para quem, por se tratar de bens da União, e com 
base na citada Portaria, sempre será necessária prévia anuência do IBAMA antes da emissão de 
licenças prévias para intervenções em áreas de patrimônio espeleológico. Cf. Mineração em áreas de 
ocorrência espeleológica, p. 58. Disponível em 
<http://www.mp.mg.gov.br/portal/public/interno/repositorio/id/18184>. Acesso em: 22.08.2012.  
95 Que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 
suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto 
de 1981. 
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obrigatoriedade da anuência desse órgão em relação a toda e qualquer cavidade.96 

Posteriormente, a Res. CONAMA n. 428/2010 revogou os citados dispositivos da 

Resolução CONAMA n. 347/2004, de modo que não mais haveria como sustentar a 

obrigatoriedade de prévia autorização do IBAMA sequer em se tratando de 

licenciamento de atividades impactantes de cavidades relevantes, salvo, 

evidentemente, se o próprio IBAMA fosse o órgão, nos termos da legislação 

específica, competente para o licenciamento.  

 

Importantíssimo, neste ponto, fazer um esclarecimento. O sustentado 

acima não equivale a defender que o empreendedor pode intervir em cavidades 

naturais subterrâneas independentemente de autorização da União. Na verdade, 

sempre que o empreendedor não for a própria União, necessitará de prévia 

autorização desse ente federativo, porquanto as cavidades naturais subterrâneas, 

nos termos do art. 20, X, da Constituição da República, são bens da União. O que se 

sustenta, porém, é que o licenciamento ambiental não é a sede adequada para a 

análise da disponibilidade patrimonial do ente federativo. Ora, a autorização da 

União para que terceiro utilize seu patrimônio é matéria de Direito Admistrativo, ao 

passo que o licenciamento ambiental é instrumento voltado à tutela do direito difuso 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Daí que a autorização federal deve 

ser obtida em procedimento administrativo distinto.   

 

Interessante anotar, ainda, que o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos que impactem negativamente cavidades naturais subterrâneas 

tampouco dependerá de autorização do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas – CECAV, por ausência de previsão legal.  

 

Se o empreendimento, porém, for de significativo impacto ambiental, e 

afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, 

dependerá de autorização do órgão responsável pela administração da unidade, 

                                                
96 Analisando tais dispositivos, Carolina Anson, com precisão, ponderou que “A prévia anuência do 
Ibama se justifica não pela dominialidade do bem, mas sim proque, em caos que tais, dada sua 
relevância, o impacto será de âmbito nacional ou regional, subentendendo-se a concorrência de 
interesses entre a União e o órgão licenciador”. Cavidades Naturais Subterrâneas, Patrimônio 

Espeleológico e Ambiente Cárstico: Proteção e Implicações Jurídicas, p. 220.  
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conforme estabelece o § 3.º do art. 36 da Lei do SNUC.97 Tal norma, porém, só 

incidirá naquilo em que não colidir com o superveniente art. 13 Lei Complementar n. 

140/2011, que impõe que os empreendimentos e atividades sejam licenciados ou 

autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo. Em regra, tal risco de 

incompatibilidade não existirá, pois a lei complementar outorga a competência para 

o licenciamento ambiental dos empreendimentos localizados ou desenvolvidos em 

unidade de conservação ao ente federativo que a instituiu, salvo no caso das áreas 

de proteção ambiental (APAs)98. Portanto, normalmente, a competência para 

licenciar tais atividades será do mesmo ente federativo que abrange o órgão 

responsável pela administração da unidade, não havendo ofensa ao art. 13 da lei 

complementar. A exceção resta por conta dos licenciamentos de empreendimentos 

localizados ou desenvolvidos fora das unidades de conservação, mas nas suas 

zonas de amortecimento, ou naqueles desenvolvidos em APAs. Nesse caso, a 

competência para o licenciamento não está vinculada ao ente instituidor da unidade, 

de modo que há o risco, eventualmente, de que seu órgão gestor integre ente 

federativo diverso daquele competente para o licenciamento. Em se concretizando 

tal divergência, não haverá como aplicar o art. 36 da lei do SNUC, sob pena de 

ofensa ao comando do art. 13 da lei complementar. Logo, nessas situações 

específicas, o licenciamento haverá de ser feito independemente da autorização do 

órgão responsável pela administração da unidade.  

 

 

2.3.4.2. Instrução  

 

É no bojo do procedimento de licenciamento ambiental que o órgão 

ambiental competente – órgão licenciador - procederá à classificação do grau de 

relevância da cavidade, bem como estipulará as condições para a emissão da 

licença99. Para que isso seja possível, o responsável pelo empreendimento ou 

atividade deve instruir esse procedimento com estudos espeleológicos que reunam 

todas as informações pertinentes às cavidades e à sua área de influência, 

                                                
97 A Res. CONAMA n. 428/2010 regulamenta essa autorização, e dispõe, no § 1.º de seu art. 1.º, que, 
para os fins estabelecidos na resolução, os órgãos responsáveis pela administração das unidades são 
os órgãos executores do SNUC. A propósito, segundo o inciso III do art. 6.º da Lei do SNUC, tais 
órgãos, no âmbito federal, são o ICMBio, e, supletivamente, o IBAMA. 
98 Art. 7.º, XIV, d; art. 8.º, XV; art. 9.º, XIV, b; e art. 12.  
99 § 1.º do art. 5.º, e art. 4.º e §§, ambos do Decreto.  
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imprescindíveis para a classificação100. Esses estudos devem ser custeados pelo 

responsável pelo empreendimento ou atividade101. 

 

Considerando que, nos termos do inciso I do art. 8.º da Res. CONAMA n. 

237/1997, a viabilidade ambiental, a localização e a concepção do empreendimento 

são aprovados na licença ambiental prévia (LP), é mister que os estudos 

espeleológicos já instruam o procedimento de licenciamento ambiental previamente 

à emissão daquela licença. No mesmo sentido recomenda o inciso II do art. 10 da 

mesma resolução, que, ao dispor sobre o procedimento do licenciamento, reza que 

o requerimento da licença ambiental pelo empreendedor deverá estar acompanhado 

dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes.  

 

Ademais, é imperioso que tais estudos permitam identificar a natureza 

dos impactos a serem produzidos sobre cada uma das cavidades e respectivas 

áreas de influência. Afinal, apenas em se conhecendo não apenas os atributos das 

cavidades, como também as características dos impactos que as afetarão, é que se 

poderá avaliar se a localização e a concepção do empreendimento ensejarão 

impactos irreversíveis sobre cavidades de relevância máxima102.  

 

                                                
100 art. 14 da instrução normativa.  
101 § 2.º do art. 5.º do Decreto. O CECAV elaborou um termo de referência com “Orientações básicas 
a realização de estudos espeleológicos”. Disponível em: < 
http://www.icmbio.gov.br/cecav/orientacoes-e-procedimentos/termo-de-referencia.html >. Acesso 
em: 22.08.2012.  
102 A insuficiência desses estudos já foi considerada, por analistas do IBAMA, impeditiva para a 
avaliação ambiental anterior à licença prévia. Foi o que ocorreu no licenciamento ambiental para 
exploração da mina de ferro S11D, na face sul da Serra de Carajás, requerido ao IBAMA pela 
mineradora Vale S/A. O empreendimento, orçado em 20 bilhões, é anunciado no “site” da vale na 
internet como sendo “o maior volume de investimento privado no Brasil nesta década”. Disponível 
em: <http://www.vale.com.br/pt-br/o-que-fazemos/destaques/Paginas/video-projeto-ferro-carajas-
s11d.aspx>. Acesso em: 02.08.2012. No caso, técnicos do IBAMA, em razão de uma série de falhas no 
estudo de impacto ambiental (seja pela insuficiência dos dados coletados para a classificação da 
relevância das cavidades, seja pela ausência da identificação dos prováveis impactos sobre cada uma 
delas), emitiram, em 19.06.2012, parecer técnico-espeleológico indicando a necessidade de 
complementação do estudo antes da análise do mérito da licença prévia (LP). Apesar disso, o 
presidente do IBAMA, apenas uma semana depois, com estribo num despacho do Coordenador de 
Mineração e Obras Civis do instituto, e numa lacônica autorização do ICMBio, desconsiderou aquele 
parecer, e emitiu a LP. Os documentos estão disponíveis em:  
<http://www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php> clicando-se, em seguida, nas janelas 
“consulta”, depois em “empreendimento”, e preenchendo-se os argumentos de pesquisa “licença 
prévia” no campo “licença emitida” e “436/2012” no campo “Número/Ano licença”. Acesso em: 
02.08.2012.  
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Outro ponto aconselha que tais estudos antecedam a licença prévia. Uma 

vez ela concedida, se, ao depois, forem identificados fatos aptos a desaconselhar, 

do ponto de vista ambiental, à implantação ou operação do empreendimento num 

dado local, ou sob determinada concepção, corre-se o risco de que a reabertura das 

discussões sobre localização ou concepção do empreendimento seja refutada. 

Sobretudo se houver interesse do Administrador – interesse público secundário – na 

aprovação do projeto (motivado, por exemplo, pela necessidade de implantação de 

uma grande hidrelétrica ou pelos dividendos políticos da geração de empregos por 

empreendimento privado), poderá haver pressão sobre o órgão licenciador para que 

se declare preclusa a análise daquelas questões, o que, em se concretizando, 

representaria verdadeiro reconhecimento a um “direito adquirido de poluir”.  

 

2.3.5. Compensação dos impactos negativos irreversíveis 

 

Uma das condições estipuladas pelo Decreto n. 6.640/2008 para a 

concessão das licenças ambientais a empreendimentos e atividades geradores de 

impactos negativos irreversíveis sobre cavidades naturais subterrâneas é a adoção 

de medidas compensatórias. Antes, porém, de se adentrar especificamente no 

estudo dessas compensações cavernícolas, convém recordar os fundamentos das 

compensações ambientais em geral. Isso remete o estudo ao princípio do poluidor-

pagador.  

 

Esse princípio foi concebido, inicialmente, em 1972, pelo conselho da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos - OCDE, na 

“Recomendação do Conselho sobre os Princípios Orientadores dos Aspectos 

Econômicos Internacionais das Políticas Ambientais” 103. 

 

As preocupações que motivaram a elaboração do PPP eram 

eminentemente econômicas. A OCDE ponderou que:  

 

1) Os recursos ambientais são geralmente limitados e seu emprego nas 

atividades de produção e consumo pode levar a sua deterioração;  

 

                                                
103 Tradução livre do autor. No original: “Recommendation of the Council on Guiding Principles 
concerning International Economic Aspects of Environmental Policies”.  
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2) Quando o custo dessa deterioração, denominado “custo ambiental”, 

não é adequadamente levado em conta na formação dos preços, o mercado falha 

para refletir a escassez de tais recursos, tanto no nível nacional quanto no 

internacional; 

 
3) Portanto, faz-se necessária a adoção de políticas públicas para reduzir 

a poluição e alcançar uma melhor alocação de recursos, por meio da garantia de 

que os preços dos bens, dependendo da qualidade/e ou quantidade dos recursos 

ambientais, reflitam mais proximamente sua relativa escassez, com a cooperação 

dos agentes econômicos envolvidos; 

 
4) As políticas ambientais das diversas nações deveriam ser, sempre que 

possível, harmônicas, no que diz respeito ao seu rigor e aos cronogramas de 

implantação, sob pena de levarem a distorções de competitividade no comércio 

internacional (empresas instaladas em países com leis mais brandas gastariam 

menos no combate à poluição, e, assim, usufruiriam de vantagens competitivas).  

 

Em outras palavras, percebeu-se que o modelo de produção e consumo 

estava gerando reflexos indesejados do ponto de vista econômico-ambiental 

(escassez de recursos ambientais necessários ao desenvolvimento econômico e 

poluição). Tais “falhas de mercado” são conhecidas como externalidades 

negativas104: 

 

Durante o processo produtivo, além do produto a ser comercializado, são 

produzidas “externalidades negativas”. São chamadas externalidades 

porque, embora resultantes da produção, são recebidas pela coletividade, 

ao contrário do lucro, que é percebido pelo produtor privado. Daí a 

expressão ‘privatização de lucros e socialização de perdas’, quando 

identificadas as externalidades negativas. 

 

Fez-se mister que as externalidades negativas fossem combatidas de 

maneira harmônica pelos diversos países, sob pena de se criarem outros 

desarranjos, relacionados à competividade internacional.  

 

                                                
104 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico, p. 142-143. 



 148

Em suma, o PPP visa à internalização das externalidades negativas, ou 

seja, a fazer com que o custo ambiental seja incluído no preço do produto, de modo 

a evitar que os ônus decorrentes da produção e do consumo sejam transferidos do 

poluidor para a sociedade, principalmente para as pessoas que sequer tem acesso 

aos bens produzidos, e, portanto, não contribuem, ainda que indiretamente, para as 

externalidades negativas.  

 

O princípio 16 da Declaração do Rio105 adotou o PPP, ao dispor que “as 

autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos 

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem 

segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a 

devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais”. 

 

Esse princípio atua em duas vertentes: uma preventiva e outra repressiva.  

 

Princípio do poluidor-pagador no viés preventivo: 

 

Neste modo, o princípio do poluidor-pagador preconiza que se aja 

antecipadamente à degradação da qualidade ambiental, evitando-a ou minimizando-

a.  

 

Antes do PPP, para que os produtos chegassem mais baratos ao 

mercado, e, portanto, mais competitivos, o setor produtivo não embutia no seu preço 

final o custo ambiental. O que ocorria, na verdade, é que essa conta, refletida no 

agravamento dos problemas de saúde pública e na degradação ambiental, acabava 

sendo paga por toda a coletividade, mesmo por aqueles que sequer haviam 

usufruído do consumo daqueles bens, e, portanto, em nada haviam contribuído para 

a poluição por eles gerada.  

 

Em suma, o setor produtivo internalizava (privatizava) os bônus (lucros 

por ele auferidos em razão da ausência gastos com a prevenção do dano 

                                                
105 Elaborada por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, popularmente conhecida como Rio-92 ou ECO-92 
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ambiental), e externalizava (socializava) os ônus (custos decorrentes dos danos 

ambientais não prevenidos) para toda a sociedade.  

 

A adequação do sistema produtivo ao novo modelo introduzido pelo PPP, 

em que se impõe compatibilizar o desenvolvimento econômico com o equilíbrio 

ambiental, visando a uma produção limpa, exige a agregação de uma série de 

despesas ao preço final dos produtos, tais como as que decorrem, por exemplo, da 

preocupação com a matéria-prima (p.ex., escolha de matérias-primas mais caras, 

porém menos poluentes; extração racional desses insumos, como, por exemplo, do 

manejo florestal sutentável); da redução do impacto energético (com processos 

produtivos que consumam menos energia, e utilizem energias mais limpas); do 

investimento em tecnologias end-of-pipe106 (colocação de filtros nas chaminés, 

tratamento dos efluentes líquidos antes de lançá-los nos rios ou mares etc); do 

desenvolvimento de produtos menos poluentes (p.ex. automóveis que emitem 

menos gases de efeito estufa); e da responsabilidade pós-consumo (p.ex., 

implantação da logística reversa, que obriga o produtor a resgatar os resíduos do 

seu produto após o término do uso pelo consumidor, seja para reinseri-los no ciclo 

produtivo, seja para conferir-lhes destinação final adequada).  

 

Princípio do poluidor-pagador no viés repressivo: 

 

Diferentemente de sua manifestação preventiva, aqui o princípio atua 

depois de já consumado o dano ao meio ambiente. Nesta dimensão, ele impõe a 

quem causa um dano ambiental a obrigação de repará-lo integralmente, tanto no 

que se refere à degradação do meio ambiente em si, como na reparação dos 

prejuízos suportados individualmente por cada vítima da poluição.  

 

Atente-se que por “pagador” não se deve extrair o sentido estrito do 

termo, que remeteria apenas a uma obrigação de pagar. É de rigor considerá-lo 

numa acepção ampla, que permita referir-se a uma obrigação lato sensu (“pagador” 

no sentido de “obrigado a uma prestação”), já que, embora a reparação de eventuais 

                                                
106 Expressão inglesa que significa, literalmente, “fim de tubo”. É empregado para qualificar técnicas 
que combatem a poluição apenas ao final do processo produtivo, nos pontos de descarga dos 
poluentes, ou seja, imediatamente antes de serem liberados no meio ambiente. Esse, 
historicamente, foi o primeiro tipo de custo ambiental a ser internalizado graças à legislação 
ambiental concretizadora do PPP.  
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vítimas do dano ambiental possa dar-se em pecúnia, a reparação do meio ambiente 

propriamente dito deve fazer-se, em regra, via obrigação de fazer (recondução do 

meio ao statu quo ante).  

 

Na sua modalidade repressiva, o princípio é sentido no art. 4.º, VII, da 

LPNMA, que reza que a política nacional do meio ambiente visará à imposição, ao 

poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 

causados, e em seu art. 14, § 1.º, que prevê a responsabilidade objetiva do poluidor 

pela reparação do dano ambiental causado ao meio ambiente e a terceiros (vítimas). 

 

Mas a força desse princípio, no que se refere à sua modalidade 

repressiva, alcançou seu ponto culminante na Lei Maior de 1988, primeiro diploma 

constitucional pátrio a consagrá-lo. Nela, ele encontra visível amparo no § 2.º do art. 

225, que impõe aos mineradores a obrigação de recuperar o meio ambiente lesado, 

e, sobretudo, no § 3.º do mesmo artigo, que estende ao causador de qualquer 

espécie de dano ambiental a obrigação de repará-lo.  

 

Frise-se, por fundamental, que essa obrigação é de reparar o dano 

integralmente. Conforme bem adverte Leite, a “reparabilidade integral do dano 

ambiental é decorrente do art. 225, § 3.º, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, e do art. 14, § 1.º, da Lei 6.938, de 1981, que não restringiram a extensão 

da reparação” 107.  

 

Como já salientado, uma das formas de proceder a tal reparação é a 

restauração, que consiste em reconduzir o meio ambiente, do modo mais próximo 

possível, ao estado existente antes da degradação (recondução ao statu quo ante). 

Há unanimidade doutrinária no sentido de que se trata da maneira mais eficiente de 

reparar o meio ambiente degradado, por ser a que melhor lhe restitui, tanto quanto 

possível, o valor ambiental que lhe havia sido subtraído. Logo, sempre deverá ter 

preferência em relação a outras formas de reparação108. 

 

 Assim, apenas se não for possível essa modalidade reparatória, ou seja, 

caso se esteja diante de um impacto negativo irreversível, cumprir-se-á empregar 

                                                
107 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, p. 224.  
108 Por todos: idem, ibidem, p. 210-212.  
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alguma outra forma de reparação. Restarão, nesse caso, duas opções: a 

compensação (compensação ecológica, aqui incluída a recuperação)109e a 

indenização (compensação pecuniária).  

 

Não se exclui, porém, ser eventualmente necessária a cumulação da 

restauração com a compensação ou a indenização. Isso se imporá quando houver 

razoável lapso temporal entre o advento do dano e a integral reparação do bem 

afetado, durante o qual este não conseguirá prestar à coletividade os serviços 

ambientais com a mesma potência de antes da degradação.110Esse prejuízo coletivo 

é também conhecido como dano ambiental interino, dano ambiental intercorrente, ou 

lucros cessantes ambientais.   

 

Conforme Bechara, o instituto da compensação “tem por escopo ‘aliviar’ 

as consequências de um prejuízo causado ao meio ambiente por intermédio de um 

benefício ambiental que, em termos valorativos, tenha um significado e um 

‘tamanho’ muito próximo ao da perda”.111Compensação ambiental, portanto, implica 

a substituição do valor ambiental perdido por outro, de importância ambiental 

equivalente.  

 

Já a indenização é o meio de reparação consistente no pagamento, pelo 

responsável pelo dano, de uma quantia em dinheiro, àquele equivalente. Em sendo 

determinada numa sentença condenatória como forma de reparação ao dano a 

interesse difuso, sua destinação será o fundo federal ou estadual de reconstituição 

dos interesses difusos lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985). 

 

Como meio de reparação do dano ambiental, a compensação é sempre 

preferível à indenização, por vários motivos. Primeiro, porque a quantificação 

pecuniária de valores ambientais é extremamente difícil. Ademais, não há garantia 

de que os valores revertidos aos fundos de reparação de interesses difusos terão 

                                                
109 A recuperação (restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 
condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original), na visão do autor desta 
dissertação, é uma espécie de compensação ecológica in situ (no mesmo local do dano).  
110 HENKES, Silvana L. Os novos contornos da tutela jurídica na sociedade de risco: dano ambiental 
futuro e risco de dano, p. 95.  
111 BECHARA, Erika. Licenciamento e Compensação Ambiental na Leido Sistema Nacional das 

Unidades de Conservação, p. 137. 
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por destinação a melhoria da qualidade ambiental, já que tais fundos prestam-se à 

reparação de toda sorte de bens difusos112. Além disso, comparativamente à 

destinação de indenização ao fundo, a compensação permite uma reparação mais 

célere, e pode assegurar que o ganho ambiental se dê na mesma área degradada, 

nas suas imediações ou entorno113.  

 

A compensação ecológica, portanto, é um instituto destinado a reparar 

danos ambientais irreversíveis, por meio da substituição do patrimônio ambiental 

perdido por outro, de valor ambiental equivalente. Esse valor, porém, poderá ser 

inferior ao do dano ambiental, nas hipóteses em que a compensação ecológica for 

acrescida à restauração ambiental, para tornar integral a reparação (p. ex: para 

compensar o dano ambiental intercorrente).  

 

 

2.3.5.1. Medidas compensatórias do Decreto n. 99.556/1990 

 

O Decreto n. 99.556/1990, na versão derivada do Decreto n. 6.640/2008, 

prevê algumas hipóteses de compensação como condição para o licenciamento de 

empreendimentos que gerarão impactos negativos irreversíveis sobre cavidades 

naturais subterrâneas. As espécies de medidas compensatórias variam conforme o 

grau de relevância da cavidade impactada114.  

 

Cavidades de grau de relevância alto: 

 

Em se tratando de cavidade de grau de relevância alto, o 

empreendimento deverá adotar medidas e ações para assegurar a preservação, em 

caráter permanente, de duas cavidades naturais subterrâneas, de mesma litologia e 

                                                
112 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Reserva Particular do Patrimônio Natural. Considerações 
acerca da possibilidade de sua instituição em áreas públicas e importância como medida de 
compensação por danos causados ao meio ambiente, p. 207-208.  
113 ANDRADE, Filippe Augusto Vieira de; VILLAR, Maria Aparecida Alves Gulin. A compensação como 
forma de reparação por danos causados ao meio ambiente. Justiça Penal – 6: Críticas e sugestões:  10 

anos de Constituição e a Justiça Penal, drogas, globalização, o caso Pataxtó, p. 199-200. 
114 A despeito do silêncio do texto do decreto, é evidente que tal condição também incidirá caso o 
impacto afete a área de influência da cavidade. Afinal de contas, trata-se de uma condição para o 
licenciamento ambiental, que será necessário seja se o impacto puder incidir sobre a cavidade em si 
ou sobre sua área de influência (art. 5.º-A, caput, do decreto). 
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com atributos similares à que sofreu o impacto, que serão consideradas cavidades 

testemunho115.  

 

Sempre que possível, a preservação dessas cavidades testemunho dar-

se-á em área contínua e no mesmo grupo geológico que sofreu o impacto116, a 

menos que, na área do empreendimento, não haja outras cavidades representativas 

que possam ser preservadas como cavidades testemunho, hipótese em que o 

Instituto Chico Mendes poderá definir, de comum acordo com o empreendedor, 

outras formas de compensação.117Neste ponto são cabíveis as mesmas críticas 

tecidas ao § 9.º do art. 2.º do decreto. Tal atividade deve ser restrita às hipóteses 

emque as cavidades estiverem situadas dentro de unidades de conservação 

federais ou suas zonas de amortecimento, sob pena de colisão com as finalidades 

institucionais previstas para o ICMBio em sua lei criadora.  

 

De outra parte, consoante já assinalado, o decreto afirma que as 

cavidades testemunho devem possuir “atributos similares à que sofreu o impacto”. 

Nessa esteira, o § 1.º do art. 21 da IN MMA 02/2009 preconiza que “As cavidades 

testemunhos preservadas deverão apresentar configurações similares de atributos 

que determinaram a classificação de alta relevância para a cavidade alvo de 

impactos irreversíveis”. Assim, se a cavidade a sofrer impactos negativos 

irreversíveis possui “alta riqueza de espécies”, tem aí um atributo de importância 

acentuada, sob enfoque local e regional118, e, portanto, é uma cavidade de grau de 

relevância alto119. De conseguinte, as cavidades testemunho a serem preservadas 

deverão possuir o mesmo atributo, ou seja, “alta riqueza de espécies”. E, uma vez 

consagradas à condição de cavidades testemunho, deixarão de ser consideradas 

cavidades de grau de relevância alto, e passarão ao status de cavidades de grau de 

relevância máxima,120não sendo suscetíveis de impactos negativos irreversíveis.  

 

O laconismo da norma ao tratar das cavidades testemunho é reprovável. 

                                                
115 § 1.º do art. 4.º do Decreto. 
116 § 2.º do art. 4.º do Decreto.  
117 § 3.º do art. 4.º do decreto.  
118 Art. 7.º, IV, da instrução normativa.  
119 Art. 2.º, § 6.º, do decreto; art. 4.º, I, da instrução normativa. 
120 Art. 2.º, § 4.º, X, do decreto; art. 3.º, X, da instrução normativa.  
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A timidez das regras pertinentes abre sério risco de ensejar a estipulação, pela 

Administração ambiental, de compensações insuficientes para a reparação integral 

do dano. Nada obsta, entretanto, a despeito da inexistência de explícita previsão na 

norma, que o órgão licenciador tome algumas cautelas, a fim de assegurar que o 

princípo do poluidor-pagador no seu viés repressivo seja plenamente satisfeito. 

Nesse sentido:  

 

a) Deverá exigir que o estudo espeleológico:  

i. Indique as cavidades a serem preservadas, bem como sua área 

de influência, delimitando-as e descrevendo-as perfeitamente, com o 

diagnóstico do seu atual estado de preservação, sob os mais diversos 

aspectos (naturais e culturais);  

ii. Aponte quais atributos das cavidades a serem preservadas são 

similares aos da cavidade que sofrerá os impactos negativos irreversíveis, 

já que são eles que devem justificar sua escolha; 

iii. Descreva as obrigações de fazer e de não fazer a serem 

cumpridas nas cavidades e em suas áreas de influência, e em que 

cronograma, para assegurar que os atributos ambientais das cavidades 

sejam preservados em caráter permanente.  

 

b) A fim de garantir que as medidas e ações adotadas pelo empreendedor 

assegurarão a perpetuidade da preservação das cavidades testemunho, deve-se 

exigir que ele seja proprietário das respectivas áreas de influência, e que comprove 

tais fatos documentalmente, nos autos do licenciamento. 

 

c) Devem-se estipular claramente na licença prévia, como condicionantes 

da licença ambiental:  

i. As obrigações de fazer e de não fazer que deverão recair sobre o 

empreendedor, tanto nas cavidades testemunho, como nas suas áreas de 

influência, a fim de que assegurar a preservação, em caráter permanente, 

de tais cavidades;  

ii. A obrigação de celebrar um termo de compromisso de 

ajustamento de conduta (com força de título executivo), no qual serão 

contempladas as obrigações referidas na alínea anterior. Do contrário, 

uma vez esgotado o objeto do empreendimento – e cessado o temor do 
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empreendedor quanto a eventual suspensão das licenças ambientais por 

inadimplemento das condicionantes –, o empreendedor poderá sentir-se 

tentado a abandonar a preservação das cavidades testemunho;  

iii. A obrigação de o empreendedor proceder à averbação do citado 

termo de compromisso na matrícula do(s) imóvel(is) situado(s) na área de 

influência das cavidades testemunho. Quanto à viabilidade jurídica dessa 

averbação, insta obsevar que o art. 246 da Lei n. 6.015/73 (Lei de 

Registros Públicos – LRP) prevê que, além dos casos expressamente 

indicados no inciso II do seu artigo 167, serão averbadas na matrícula do 

imóvel as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, 

alterem seu registro. Doutrina de vanguarda, com base nesse preceito, 

tem observado que o rol do art. 167, II (fatos averbáveis nas matrículas 

dos Ofícios de Registro Imobiliário) da LRP não é taxativo, e que certas 

restrições ao direito de propriedade, previstas no direito ambiental, 

alteram as características do direito de propriedade a tal ponto que 

poderiam ser consideradas alterações do registro, amoldáveis, portanto, 

ao citado art. 246.121 A efetiva preservação de cavidades testemunho 

certamente dependerá da imposição de obrigações de fazer e de não 

fazer não apenas no interior das cavidades, como também na área de 

influência, configurando verdadeiras restrições ao direito de propriedade 

do(s) imóvel(is) situado(s) nessa área, passíveis, portanto, de averbação 

na sua matrícula. Nesse passo, é de se vislumbrar em tais obrigações 

verdadeiro caráter propter rem, a onerarem quem quer que se veja na 

titularidade do imóvel. Assim, a publicidade decorrente da averbação 

                                                
121 Marcelo Augusto Santana de Melo, registrador imobiliário em Araçatuba, SP, é um dos defensores 
dessa tese. No artigo “O Meio Ambiente e o Registro de Imóveis”, p. 40, 41 e 48, embora admita a 
taxatividade dos direitos reais (numerus clausus), ressalva dela não decorrer a taxatividade dos atos 
averbáveis no registro imobiliário: “Assim, entendemos que os atos registráveis (lato sensu) não são 
taxativos, malgrado os direitos sejam numerus clausus, aplicando-se o efeito da concentração para 
interpretar o art. 246 da Lei n. 6.015/73, permitindo a averbação de qualquer ato que altere o 
registro, outorgando publicidade para casos não expressamente autorizados por essa lei; mas que, 
de qualquer forma, mesmo reflexamente, possam limitar o direito de propriedade ou ainda de 
grande relevância para o direito inscrito, justificando o ingreso por meio de averbação de institutos 
decorrentes do direito ambiental, estabelecendo-se uma fusão entre as publicidades ambiental e 
registral.” Como exemplos dessa possibilidade, afirma que a Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do 
Rio Grande do Sul autorizou a averbação de florestas no Registro de Imóvel, e que a Egrégia 
Corregedoria-Geral de Justiça São Paulo, ao responder positivamente uma consulta, emitiu a Decisão 
Normativa n. 167/2005, disciplinando a possibilidade de averbação enunciativa ou de mera notícia 
de termo ou declaração de área contaminada oficialmente emitidos pela CETESB.    
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imobiliária poderá evitar que eventual terceiro adquirente, 

inadvertidamente, promova atividades que impeçam a efetiva preservação 

das cavidades testemunho.  

 

d) Se o empreendedor, com espeque no § 3.º do art. 4.º do decreto, 

postular medida alternativa de compensação, alegando que não há, na área do 

empreendimento (área contínua e no mesmo grupo geológico da cavidade que 

sofreu o impacto), outras cavidades que possam ser preservadas como testemunho, 

tal justificativa deve ser recusada se essa impossibilidade for causada pelo próprio 

empreendimento. Alguns exemplos podem ser úteis para melhor compreensão. 

Imagine-se que o empreendimento gere impacto negativo irreversível em uma 

cavidade de grau de relevância alta, e que, na área do empreendimento, não 

existam outras de tal relevância. Nesse caso, a indisponibilidade de outras 

cavidades testemunho na área do empreendimento não foi gerada pelo próprio 

empreendimento (não havia alternativa), não havendo por que lhe negar uma 

medida alternativa de compensação. Diferente seria, porém, se o empreendimento 

desejasse impactar, em caráter irreversível, dez cavidades de alto grau de 

relevância, não sobrando nenhuma, da mesma relevância, para ser preservada na 

área do empreendimento. Nesse caso, não deve ser licenciado o empreendimento 

em tais moldes, pois a impossibilidade de se preservar cavidades testemunhos na 

área foi gerada pelo superdimensionamento do próprio empreendimento.  

 

Cavidades de grau de relevância médio: 

 

Se a cavidade ostentar grau de relevância médio, o órgão ambiental 

competente122 estipulará a compensação a ser implantada pelo empreendedor, que 

consistirá na adoção de medidas e financiamento de ações que contribuam para a 

conservação e o uso adequado do patrimônio espeleológico brasileiro, 

especialmente das cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância máximo 

e alto123.  

 

                                                
122 Por “órgão ambiental competente” deve ser entendido aquele responsável pelo licenciamento, 
ressalvando-se, conforme observado alhures, que o ICMBio, caso a cavidade situe-se em unidade de 
conservação federal ou sua zona de amortecimento, pode rever a classificação realizada pelo órgão 
licenciador, desde que haja, para tanto, fato novo, cientificamente fundado. 
123 § 4.º do art. 4.º do Decreto. 
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Note-se que, enquanto em relação às atividades que impactem 

irreversivelmente cavidades de relevância alta exigem-se medidas e ações para a 

preservação, em caráter permanente, de cavidades testemunho, no caso das 

atividades impactantes das cavidades de relevância média a norma prevê a fixação 

de medidas e financiamento de ações para a conservação e o uso adequado do 

patrimônio espeleológico brasileiro, especialmente das cavidades subterrâneas com 

grau de relevância máximo e alto.   

 

Dada tal diferença de linguagem, cumpre responder ao seguinte 

questionamento: à ausência de explícita previsão no decreto da condição de 

preservação de cavidades testemunho para o licenciamento das atividades 

impactantes de cavidades de grau médio, seria lícito ao órgão ambiental estipulá-la, 

alegando ser espécie de ação voltada à conservação e uso adequado do patrimônio 

espeleológico? 

 

A pergunta não é sem razão, pois, no nosso direito ambiental, há 

contextos legais em que preservação figura como espécie do gênero conservação, 

embora, no campo acadêmico, a proposta não fosse exatamente essa.  

 

Segundo Benjamin, do ponto de vista científico, ambos seriam modos de 

proteção especial da natureza, mas preservação representa a “garantia integral da 

biota”, opondo-se à conservação, que é mais flexível, e “contenta-se em impor certos 

requisitos à exploração, dita sustentável, dos recursos naturais” 124. 

 

 A distinção semântica entre preservação e conservação, quando focadas no 

meio ambiente, tem suas origens nos Estados Unidos da América, onde, no século XIX, 

despontaram duas diferentes visões no que diz respeito à relação homem x natureza. 

Uma delas ficou conhecida como conservacionista, e preconizava a “conservação dos 

recursos naturais”, defendendo o uso adequado e criterioso de tais recursos. Tal 

pensamento, que teve em Gifford Pinchot seu maior expoente, foi o precursor do 

desenvolvimento sustentável, admitindo a utilização da natureza como recurso do 

homem, desde que sem comprometer as necessidades das gerações futuras. A outra 

linha protecionista, cujo teórico mais conhecido foi John Muir, foi denominada como 

                                                
124 BENJAMIN, Antonio Herman. O regime brasileiro de unidades de conservação, p. 36. 
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preservacionista, e advogava a reverência à natureza, cuja vida selvagem deveria ser 

apreciada estética e espiritualmente. Ela buscava a preservação pura da “natureza 

selvagem”, com a criação de parques naturais livres de qualquer interferência 

humana125.  

 

Essas diferentes linhas de pensamento chegaram até o Brasil, sendo que o 

preservacionismo inspirou as primeiras entidades ambientalistas nacionais, ao passo 

que, posteriormente, surgiram movimentos socioambientais, que, embora também 

preocupados com a proteção da natureza, advogam a presença de populações 

tradicionais em áreas protegidas, concessão inaceitável para os preservacionistas126. 

 

O influxo dessa dualidade entre os movimentos ambientalistas fez-se sentir 

na LSNUC, conforme ressalta Leuzinger127: 

 

“Como se pode perceber da própria distribuição das categorias de manejo em 

grupos distintos, bem como de seus objetivos e diretrizes, a Lei 9.985/2000 

reflete a composição de conflitos travados ao longo dos doze anos que levou, 

desde sua concepção, para ser editada, que abrangeram, dentre outros, 

embates dentro do próprio movimento ambiental, envolvendo 

preservacionistas e socioambientalistas”.  

 

Os socioambientalistas, embora não sejam preservacionistas, podem ser 

considerados conservacionistas, já que buscam a proteção da natureza sem, contudo, 

colocá-la sob uma redoma impenetrável pelo homem, almejando compatibilizar sua 

tutela com o desenvolvimento econômico e social.  

 

É fundamental ressaltar, porém, conforme Benjamin mesmo admite, que a 

LSNUC não tratou preservação e conservação segundo o standard cientificamente 

recomendado. Diferentemente, considerou preservação uma espécie, da qual a 

conservação seria gênero. Ao menos é o que se verifica a partir dos incisos II e V do 

seu artigo 2.º: 

 

                                                
125 DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada, p. 25-36.  
126 Op. cit., p. 127-150.  
127 LEUZINGER, Márcia Diegues. Natureza e cultura: criação de unidades de conservação de proteção 
integral e domínio público habitadas por populações tradicionais, p. 114.  
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Art. 2.º (...) 

(...) 

II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, 

compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a 

restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir 

o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo 

seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações 

futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral; 

(...) 

V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que 

visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, 

além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação 

dos sistemas naturais; 

 

Do eame desses dispositivos, nota-se claramente que conservação, 

segundo a norma, engloba, entre seus métodos, a preservação, pelo que se deduz que 

a primeira é gênero, do qual a segunda seria espécie. A leitura de outros dispositivos 

legais corrobora tal interpretação.  

 

Recorde-se, a tal propósito, que o artigo 2.º da LSNUC, em seus incisos VI e 

XI, define, respectivamente, aquilo em que consistem a proteção integral e o uso 

sustentável: 

 

Art. 2.º (...) 

(...) 

VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações 

causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos 

seus atributos naturais; 

XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, 

de forma socialmente justa e economicamente viável; 

 

Da redação desses enunciados percebe-se que o regime de proteção 

integral é mais rigoroso que o do uso sustentável: no primeiro, admite-se apenas a 
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interferência humana indireta (uso indireto), ao passo que no último, ao contrário, 

permite-se a exploração direta do ambiente (uso direto), desde que em harmonia com o 

postulado do desenvolvimento sustentável.  

 

Rememore-se, também, o que rezam os §§ 1.º e 2.º do art. 7.º da lei, que 

definem, respectivamente, os objetivos das unidades de conservação de proteção 

integral e das unidades de conservação de uso sustentável: 

 

Art. 7.º (...) 

§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. 

 

Nota-se que, se fosse seguido o rigor acadêmico-científico – inspirado na 

origem dicotômica dos movimentos ambientalistas -, as unidades de proteção integral, 

que não admitem a exploração da natureza pelo homem, seriam unidades de 

preservação da natureza, ao passo que as de uso sustentável, que admitem o uso 

direto pelo homem, seriam unidades de conservação da natureza. Sem embargo, a lei 

do SNUC insere ambos os grupos de unidades de proteção no gênero “unidades de 

conservação”.  

 

Feitas tais ponderações, fica evidente que, aos olhos da LSNUC, a 

conservação da natureza é um gênero que engloba diversos meios e ações que 

busquem assegurar o equilíbrio ambiental para as gerações presentes e futuras, 

abraçando não apenas os meios e ações preservacionistas (mais rigorosos, por não 

admitirem o uso direto do meio ambiente pelo homem), como também outros mais 

flexíveis (que admitam o uso direto do meio pelo homem).  

 

Voltemos agora ao Decreto n. 99.556/1990. Impende saber se ele trilhou a 

mesma senda da LSNUC, ou seja, se tratou preservação como espécie e conservação 

como gênero, ou se, na senda de uma concepção científica mais rigorosa, considerou-

as espécies diversas de um mesmo gênero (que poderia ser chamado de gênero das 
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“medidas de proteção da natureza”), ou, ainda, se adotou uma terceira via.  

 

Pois bem. O decreto, ao tratar da compensação pelos impactos negativos 

irreversíveis sobre cavidades de alto grau de relevância128, dispõe que as medidas e 

ações adotadas deverão assegurar a preservação das cavidades testemunho em 

caráter permanente. Grosso modo, a medida pressuporia uma verdadeira “adoção” de 

cavidades testemunho, por parte do empreendedor, que se incumbiria, por tempo 

indeterminado e em caráter irrevogável, de sua proteção.  

 

Já quando o diploma trata da compensação dos impactos deletérios 

irreparáveis sobre cavidades de grau médio de relevância129, exige ações e medidas 

que contribuam para a conservação e uso adequado do patrimônio espeleológico, mas 

não exige que tais medidas assegurem sua proteção em caráter permanente.  

 

Não se pode negar que uma medida que assegure a preservação, em 

caráter permanente, de uma cavidade natural subterrânea, estará, ao mesmo tempo, 

contribuindo para sua conservação. Mas, de outro lado, nem toda medida que contribua 

para a conservação de uma cavidade, tem o condão de assegurar sua preservação em 

caráter perpétuo.  Logo, do ponto de vista lógico-gramatical, é viável uma interpretação 

que estipule entre as medidas admissíveis nos § § 1.º (preservação) e § 4.º 

(conservação) do art. 4.º do decreto uma relação de espécie e gênero. E, sob o prisma 

sistemático-teleológico130, essa linha de interpretação permite conformar o decreto à 

Constituição da República, no que se refere à reparação do dano ambiental131.  

 

A linha exegética defendida neste trabalho, ao vislumbrar na relação entre 

preservação e conservação do decreto em estudo uma interação do tipo espécie x 
                                                
128 § 1.º do art. 4.º. 
129 § 4.º do art. 4.º. 
130 Conforme se verá logo adiante, ao tratar da compensação devida no caso de impactos irreversíveis 
sobre cavidades de baixa relevância. 
131 Conforme o clássico Carlos Maximiliano, o processo lógico de interpretação traduz-se por 
“procurar descobrir o sentido e o alcance de expressões do Direito sem o auxílio de nenhum 
elemento exterior, com aplicar ao dispositivo em apreço um conjunto de regras tradicionais e 
precisas, tomadas de empréstimo à Lógica geral”. Hermenêutica e Interpretação do Direito, p. 100. 
Já o processo sistemático de interpretação consiste em “comparar o dispositivo sujeito a exegese, 
com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto”. Op. cit., p. 
104.   
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gênero, afasta-a da clássica dicotomia preservacionismo isolacionista x 

conservacionismo exploratório. Sem embargo, não se pode dizer que, no decreto, essa 

interação seja idêntica à da LSNUC, em que a diferenciação entre preservação e 

conservação se dá com base nos usos admissíveis.  

 

Portanto, adota-se, aqui, solução alternativa, considerando preservacionistas 

as medidas que assegurem a proteção das cavidades em caráter permanente, e 

conservacionistas as que contribuam, de alguma forma (permanentemente ou não), 

para a tutela do patrimônio espeleológico. 

 

Desse modo, o órgão licenciador poderá, mesmo em se tratando de 

cavidades de grau de relevância médio, estipular obrigação de preservação, em caráter 

permanente, de cavidade testemunho, ou outras espécies de medidas de conservação 

de cavidades, de caráter não permanente. Algumas ressalvas, porém, cumpre serem 

feitas caso se opte pelas medidas de preservação em caráter permanente como 

compensação por impactos irreversíveis sobre cavidades de grau médio:  

 

a) O licenciador deve satisfazer-se com a preservação de cavidades que 

possuam atributo caracterizador de grau de relevância médio. Desse modo, mantém-se 

simetria e proporcionalidade em relação às compensações aplicáveis aos impactos 

sobre cavidades de alto grau de relevância, que exigem que as cavidades testemunho 

tenham, também, grau de relevância alto; 

 

b)  Não podem ser escolhidas, para cavidades testemunho, aquelas de grau 

de relevância máximo, uma vez que elas já são protegidas, pelo próprio decreto, pela 

impossibilidade de sofrer impactos negativos irreversíveis. Logo, sua preservação em 

caráter permanente, a título de compensação, não representaria o mesmo benefício ao 

patrimônio espeleológico que a elevação de uma cavidade de grau médio à condição 

de testemunho, já que, sem tal providência, ela continuaria passível de destruição. 

Logo, para que se veja alguma utilidade na referência às cavidades de relevância 

máxima feita no § 4.º do art. 4.º, presume-se que a elas possam ser destinadas, tão 

somente, medidas de compensação de caráter não permanente em favor de um gestor 

público, como, por exemplo, doação a unidade de conservação de domínio público que 

contemple cavidade dessa natureza;  
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No mais, cumpre sejam tomadas pelo licenciador cautelas similares àquelas 

já ressalvadas quando se tratou das medidas de compensatórias de preservação de 

cavidades testemunho cabíveis pelos impactos a cavidades de alto grau de relevância, 

no que diz respeito ao estudo espeleológico, às condicionantes da licença prévia e à 

justificativa para adoção de compensação alternativa.  

 

Cavidades de grau de relevância baixo: 

 

No licenciamento de empreendimentos que causem impacto negativo 

irreversível a cavidade natural subterrânea de grau de relevância baixo, o § 5.º do 

artigo 4.º do decreto assevera que o empreendedor não estará obrigado a adotar 

medidas e ações para assegurar a preservação de outras cavidades naturais 

subterrâneas. De outro lado, não há, no decreto, dispositivo que lhe imponha, neste 

caso, a adoção de qualquer medida compensatória específica.  

 

Diante desse contexto, poder-se-ia imaginar que o decreto teria isentado 

o empreendedor da obrigação de qualquer medida compensatória132. Cumpre 

interpretar o diploma, porém, de modo a conformá-lo à Constituição da República133.  

 

 Com efeito, inexigir compensação dos impactos negativos irreversíveis 

sobre cavidades de baixo grau de relevância ofenderia nossa Carta Fundamental. É 

bem verdade que existem degradações ambientais que, por toleráveis, não chegam 

a corporificar um dano ambiental, e, portanto, não demandam reparação. Não 

parece ser o caso, porém, das degradações de que trata o artigo 4.º do decreto, que 

versa sobre impactos negativos irreversíveis. Ora, se são irreversíveis, configuram 

perturbações ambientais suficientes para quebrar o equilíbrio ambiental, consistindo, 

assim, degradações intoleráveis, danos ambientais, que, por imperativo 

                                                
132É o que afirma Marcos Paulo de Souza Miranda, vislumbrando, nesse ponto, uma das 
inconstitucionalidades do decreto. Decreto 6.640/2008: patrimônio espeleológico brasileiro sob 
ameaça. Conexão Subterrânea. Redespeleo Brasil, n. 73, 03 abr. 2009. Disponível em: 
<http://www.redespeleo.org/admin/arquivos/75673213_conexao73.pdf>. Acesso em: 22.07.2012. 
133 Aplica-se o princípio da interpretação conforme a Constituição, que, segundo Luís Roberto 
Barroso, “consiste na escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia 
com a Constituição” e “busca encontrar um sentido possível para a norma, que não é o que mais 
evidentemente resulta da leitura de seu texto”. Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 189.  
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constitucional (art. 225, § 3.º), demandam reparação134.  

 

Freitas argutamente pontua que, diante da impossibilidade da reparação de 

um dano ambiental por meio da restauração do meio ambiente lesado, a compensação 

ambiental, sempre que tecnicamente viável, será medida obrigatória135.  

 

Em se estando diante do licenciamento de atividade geradora de impacto 

irreversível, depreende-se não ser possível a restauração do meio ambiente lesado 

(sua recondução ao statu quo ante), sendo de rigor a reparação do dano por meio de 

técnica subsidiária, a saber, a compensação ambiental. Apenas assim se alcançará a 

reparação integral do dano, componente do princípio do poluidor-pagador no viés 

repressivo, que, conforme já tratado neste trabalho, tem assento constitucional.  

 

Para conformar o decreto à Constituição Federal, de rigor extrair de suas 

normas o alcance e significado que permitam ao órgão licenciador impor ao 

empreendedor alguma obrigação compensatória. Nesse propósito, defende-se, neste 

trabalho, que, ao proibi-lo de impor medidas de preservação, o decreto simplesmente 

veda a fixação de obrigações de proteção em caráter permanente, ou seja, que 

imponham ao empreendedor uma verdadeira “adoção” de cavidades testemunho. A 

norma, porém, deixa livre ao licenciador a estipulação de outras espécies de medidas 

compensatórias, inclusive, e preferencialmente, as que contribuam para a conservação 

do patrimônio espeleológico. Afinal, estas são as que melhor atendem o ideal de 

reparação integral do dano ambiental, por se destinarem a bens ambientais da mesma 

natureza daqueles que foram lesados.  

                                                
134 A propósito da tolerabilidade de determinadas degradações ambientais, José Rubens Morato Leite 
observa que o homem somente desenvolve suas atividades em íntima relação com o meio ambiente, 
de modo que “quase toda ação humana pode, em tese, provocar deterioração do meio”. A partir 
disso, considera que nem todo ato humano gerador de deterioração ambiental gera uma obrigação 
de reparação. Segundo o autor, a lei (6.938/1981) não teria chegado a estabelecer critérios 
suficientes para a identificação do exato limite a partir do qual a degradação ambiental imPortariao 
dever de reparação. Deve-se, por tal razão, ponderar se a gravidade da perturbação ambiental é 
suficiente para quebrar o equilíbrio ambiental, seja no que diz respeito à capacidade de 
funcionamento de um dado ecossistema, seja quanto à possibilidade de seu aproveitamento pelo 
homem para a manutenção de sua qualidade de vida. Nesse caso, a degradação seria intolerável. 
Assim, a intolerabilidade seria um componente do dano ambiental: já que todo dano ambiental é 
reparável, e apenas as degradações ambientais intoleráveis são suscetíveis de reparação. Dano 

Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, p. 103 e 104.  
135 FREITAS, Cristina Godoy de Araújo. O Pedido de Compensação na Ação Civil Pública Ambiental, p. 
81, inclusive nota 144, e p. 178, conclusões 20 a 22.  
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Além do raciocínio exegético acima delineado, a possibilidade de imposição 

medidas compensatórias aos impactos irreversíveis sobre as cavidades de baixa 

relevância também pode ser amparada na Res. CONAMA n. 237/97, que em seu artigo 

8.º, permite ao órgão licenciador fixar, nas licenças ambientais, as condicionantes a 

serem cumpridas pelo empreendedor.136Tais medidas compensatórias, portanto, 

podem ser fixadas na forma dessas condicionantes.   

 

Feitas tais ponderações, chega-se ao seguinte quadro-resumo das 

possíveis medidas compensatórias dos impactos negativos irreversíveis sobre 

cavernas: 

 

Grau de relevância da 

cavidade  

Condição compensatória  

Alto 

Regra: preservação, em caráter permanente, de duas cavidades 

testemunho, de grau de relevância alto. 

Exceção: não havendo, na área do empreendimento, cavidades 

que possam servir de testemunho, serão adotadas outras formas 

de compensação. 

Médio 

Medidas de conservação de cavidades naturais subterrâneas, 

especialmente as de grau de relevância máximo ou alto. Em se 

optando pela preservação de cavidades testemunho, mister que 

tenham grau de relevância médio.  

Baixo 

Medidas compensatórias a critério do órgão licenciador, com 

exceção da proteção, em caráter permanente, de cavidade 

testemunho. 

 

 

                                                
136 Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes 
licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 
atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo 
os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com 
as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 
controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 
controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 
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2.3.5.2. Compensação do Decreto 99.556/2008 x compensação da LS)UC 

 

Uma questão que merece ser enfrentada é a da possibilidade ou não de 

se cumular a compensação tratada nos parágrafos do artigo 4.º do decreto 

(referente aos impactos irreversíveis sobre cavidades) e a compensação do art. 36 

da LSNUC (referente aos impactos irreversíveis gerados por empreendimentos 

potencialmente causadores de significativo impacto ambiental). A propósito, o 

Decreto n. 99.556/2008, no § 4.º do seu art. 5.º-A, dispõe, in verbis: 

 

Art. 5.º-A (...) 

(...) 

§ 4o  Em havendo impactos negativos irreversíveis em cavidades naturais 

subterrâneas pelo empreendimento, a compensação ambiental de que 

trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, deverá ser 

prioritariamente destinada à criação e implementação de unidade de 

conservação em área de interesse espeleológico, sempre que possível na 

região do empreendimento.  

 

Para a solução do problema, dois desafios preliminares se antepõem ao 

intérprete.  

 

O primeiro consiste em colmatar o conteúdo da expressão “área de 

interesse espeleológico”. O decreto não diz nada a respeito. Tampouco o fazem 

outras normas voltadas à tutela do patrimônio espeleológico. Poder-se-ia pensar em 

emprestar seu significado das “áreas de potencial espeleológico”, assim definidas na 

redação original do decreto: “as áreas que, devido à sua constituição geológica e 

geomorfológica, sejam suscetíveis do desenvolvimento de cavidades naturais 

subterrâneas, como as de ocorrência de rochas calcárias”. Todavia, o § 4.º do art. 

5.º-A, ao referir-se a área de interesse espeleológico, não parece contentar-se com o 

simples potencial da área para uma potencial formação de cavernas. Afinal, tal 

interesse deve ser suficiente para, por si só, motivar a criação de unidades de 

conservação, o que, crê-se aqui, só haveria em se tendo certeza da existência atual 

das cavidades naturais subterrâneas na área. Portanto, áreas de interesse 

espeleológico devem ser áreas onde conhecidamente existam cavidades naturais 

subterrâneas.  
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A outra indagação que nos traz o dispositivo em exame prende-se ao 

conteúdo da expressão “região do empreendimento”. Tendo em vista seu vínculo 

com o “interesse espeleológico”, entende-se que ela guarda o mesmo conteúdo 

semântico da expressão “área do empreendimento”, vazada no § 3.º do art. 4.º do 

decreto, e que, conforme já expendido alhures, convém seja interpretada nos termos 

do § 2.º do mesmo art. 4.º, ou seja, trata-se da “área contínua e no mesmo grupo 

geológico da cavidade que sofreu o impacto”.  

 

Superados os óbices preambulares, que venha o problema principal.  

 

A compensação prevista no art. 36 da LSNUC é forma de reparação de 

danos futuros, destinada a reparar, indiscriminadamente, os impactos negativos 

irreversíveis que serão gerados pelo empreendimento.  

 

As medidas compensatórias veiculadas nos parágrafos do art. 4.º do 

Decreto 99.556/1990 também são formas de reparação de danos futuros, pensadas, 

porém, para reparar especificamente determinados impactos negativos irreversíveis, 

a saber, aqueles que afetem cavidades de graus alto ou médio de relevância.  

 

Por tal razão, numa abordagem superficial desses dispositivos, poder-se-

ia presumir que a segunda forma de compensação (de impactos irreversíveis 

específicos) estaria contida na segunda (dos impactos irreversíveis em geral), de 

modo a se concluir pela inviabilidade da cumulação de ambas, sob o risco de se 

incidir em bis in idem.  

 

Milaré e Artigas, por exemplo, sustentam que, nos empreendimentos 

sujeitos à compensação do art. 36 da lei do SNUC, não se admite que o 

licenciamento seja condicionado a outras medidas compensatórias, de caráter 

específico, sob pena de bis in idem, já que a compensação prevista na lei do SNUC 

seria suficiente para a compensação integral do dano ou impacto ambiental137. 

 

De forma geral, o raciocínio daqueles autores está correto. Mas a hipótee 

em questão deve comportar exceções. Uma delas tem lugar, exatamente, no 

                                                
137 MILARÉ, Edis; ARTIGAS, Priscila Santos. Compensação ambiental: questões controvertidas, p. 105.   
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Decreto n. 99.556/1990, e a ela se chega com suporte nos processos lógico e 

sistemático-teleológico de interpretação.  

 

Sob o primeiro prisma exegético, cumpre notar que o § 4.º do art. 5.º-A, 

que alude à destinação dos valores da compensação art. 36 da LSNUC, não limita a 

compensação dos impactos sobre cavidades a essa modalidade compensatória. Ao 

contrário, ao empregar a fórmula “...a compensação de que trata o art. 36 da Lei 

9.985, de 18 de julho de 2000, deverá ser prioritariamente destinada...”, evidencia 

que essa é uma das espécies de compensação existentes, mas deixa em aberto o 

cabimento da cumulação com a compensação específica do decreto. Afinal, fosse 

sua intenção inviabilizar tal cumulação, teria frisado a exclusividade da 

compensação do art. 36 da lei do SNUC, ou dispensado, expressamente, a 

necessidade da compensação do artigo 4.º decreto.  

 

Sob outro ângulo, pende a análise sistemático-teleológica.  

 

O decreto em exame, em comparação com sua versão original, diminuiu 

significativamente a tutela ambiental das cavidades naturais subterrâneas. Esse foi o 

claro propósito de quem o redigiu. Apesar disso, uma vez ingressas no ordenamento 

jurídico, as normas são aptas a se despegarem dos fins visados por seus autores. 

Com auxílio das técnicas de interpretação, pode o intérprete extrair dos enunciados 

normativos alcance e significado que mais atendam às necessidades sociais e aos 

ideais de justiça.  

 

Valendo-se das ferramentas exegéticas no caso em análise, respeitados, 

evidentemente, os limites interpretativos erigidos das fórmulas linguísticas em 

exame, é imperativo retirar de cada enunciado um alcance e um significado que 

miniminizem, na medida do possível, as perdas impostas ao patrimônio 

espeleológico. Nessa esteira, em que pese ao fato de que o conjunto dos seus 

dispositivos representam imensos prejuízos ambientais, o artigo 1.º do decreto 

preconiza o imperativo de proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes 

no território brasileiro, o que ainda permite situar a norma dentro do sistema 

normativo de tutela ambiental.  

 

Como integrante desse sistema, ela deve reger-se pelos mesmos 
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princípios que orientam as demais normas que o compõem, a começar por aqueles 

princípios de estatura constitucional. Dentre eles, importa aqui frisar o princípio do 

poluidor-pagador no seu viés repressivo, que preconiza a reparação integral do dano 

ao meio ambiente.   

 

É evidente que o grau de eficiência dessa reparação será tanto maior 

quanto mais próximo do valor ambiental original se conseguir chegar. Nesse 

propósito, gozam de preferência as medidas de restauração, e, somente no que for 

inviável restaurar (impactos negativos irreversíveis), admite-se a compensação.  

 

No que diz respeito à compensação, cumpre buscar o equivalente 

ecológico, somente alcançável em se consagrando bens da mesma natureza 

daquele degradado. Assim, se o bem afetado for componente faunístico, cumpre 

que sejam empregadas medidas para a preservação e melhoria da fauna, 

preferencialmente da mesma região. Já se o bem ambiental degradado for uma 

caverna, mister que a compensação beneficie o patrimônio espeleológico, 

prioritariamente, na mesma região da cavidade afetada.  

 

Assim, por integrar o sistema normativo de proteção ambiental, o Decreto 

n. 99.556/1990, nos casos em que os impactos negativos sobre cavidades forem 

irreversíveis, deve ter por finalidade (telos) a consecução de reparação ambiental o 

mais eficiente possível. Em certos casos, a compensação genérica do art. 36 da 

LSNUC tem o condão de atingir esse objetivo em igualdade com as compensações 

específicas do art. 4.º decreto.  Em outro, porém, a melhor solução será cumular a 

compensação do art. 36 da LSNUC com as medidas compensatórias do artigo 4.º do 

decreto, tomando-se uma cautela para não configurar bis in idem.  

 

Imagine-se, por exemplo, que um empreendimento potencialmente 

gerador de significativa degradação ambiental vá produzir impactos negativos 

irreversíveis sobre duas cavidades naturais subterrâneas de alto grau de relevância. 

Como compensação do § 1.º do art. 4.º do decreto, impõe-se a preservação, em 

caráter permanente, de quatro cavidades testemunho na área do 
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empreendimento138. De outro lado, calculada a compensação do art. 36 da LSNUC, 

consegue-se um montante suficiente para a criação, na área do empreendimento, de 

uma unidade de conservação que permitirá a preservação, em caráter permanente, 

de quatro cavidades na mesma área do empreendimento. Nesse caso, em tese, a 

compensação da LSNUC teria condições de englobar os resultados que seriam 

obtidos pela compensação do § 1.º do art. 4.º do decreto, dispensando a 

necessidade de cumulação.  

 

Já as medidas compensatórias decorrentes do decreto para impactos a 

cavernas de graus médio ou baixo são ainda mais facilmente assimiláveis na 

compensação do art. 36 da LSNUC, por não exigirem a preservação de cavidades 

testemunho, contentando-se com medidas que sejam voltadas à conservação do 

patrimônio espeleológico brasileiro.  

 

Suponha-se, porém, outro empreendimento, também potencialmente 

causador de significativa degradação ambiental, e que vá gerar impactos negativos 

irreversíveis sobre cavidades naturais subterrâneas de alto grau de relevância. Logo, 

nos termos do § 1.º do art. 4.º do decreto, impunha-se a compensação consistente 

na compensação de duas cavidades testemunho por cada cavidade impactada. 

Imagine-se, porém, que o valor calculado para a compensação do art. 36 da 

LSNUC139fosse insuficiente para a criação de uma unidade de conservação na área 

do empreendimento. Em tal contexto, a compensação do art. 36 da LSNUC não teria 

condições de compreender a compensação do § 1.º do art. 4.º do decreto.  

 

Nesse caso, a fim de se conseguir máxima efetividade na reparação do 

dano, será necessário aplicar o § 1.º do art. 4.º do decreto para compensar os 

impactos negativos irreversíveis às cavidades de alto grau de relevância, 

cumuladamente com o art. 36 da LSNUC para compensar os demais impactos 

negativos irreversíveis produzidos pelo empreendimento, com a ressalva, 

evidentemente, de que os impactos compensados na forma do § 1.º do art. 4.º do 

decreto devem ser excluídos da base de cálculo da compensação da LSNUC, para 

                                                
138 Área contínua e no mesmo grupo geológico das cavidades que sofreram o impacto, conforme o § 
2.º do artigo 4.º.  
139 Esse valor é calculado conforme os artigos 31 e 31-A do decreto 4.340/2002, na redação conferida 
pelo decreto 6.848/2009.  
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que se evite bis in idem.   

 

A possibilidade de cumular a compensação do art. 36 da lei do SNUC 

com compensações previstas em normas específicas, com as cautelas para se 

evitar o bis in idem, tem acolhida na doutrina e precedentes na legislação.  

 

No campo doutrinário, é importante transcrever Bechara, que, como 

regra, concorda com Milaré e Artigas quanto à impossibilidade de cumular a 

compensação do art. 36 da LSNUC com medidas compensatórias específicas, mas 

admite exceções140:  

 

“Mas essa regra, ao que nos parece, comporta exceções.  

“Por vezes, a própria lei determina algumas medidas compensatórias 

específicas para certos impactos ambientais – é o que faz, por exemplo, o 

Código Florestal quando condiciona supressão de vegetação de 

preservação permanente à adoção de medida compensatória do impacto 

(cf. tópico 4.2.2) ou a Lei da Mata Atlântica quando exige, para a 

supressão de mata atlântica, o reflorestamento de área equivalente à que 

será desmatada (cf. tópico 4.2.4).  

“É como se a lei dissesse que, para certos casos, mais vale uma 

compensação específica do que uma compensação geral – decerto porque 

a primeira oferece um sucedâneo mais próximo e relacionado ao próprio 

dano causado. Na hipótese, por exemplo, da compensação para 

supressão de Mata Atlântica, caldcada em reflorestamento da mesma 

quantia de vegetação suprimida, a lei parece entender mais bem´pefico 

usar a compensação para evitar a diminuição de remanescentes florestais 

do bioma (em porções já tão ínfimas) do que para investir na melhoria de 

uma unidade de conservação.  

“Em nosso pensar, quando a lei estabelecer uma medida compensatória 

específica, ela deverá ser exigida pelo órgão licenciador inclusive nos 

licenciamentos ambientais sujeitos à compensação ambiental ex ante. Em 

casos tais, compensação ambiental e medida compensatória terão que 

conviver no mesmo processo, mas o impacto que for objeto de medida 

compensatória não deverá ser computado na cmpensação ambiental, sob 

                                                
140 BECHARA, Erika. Licenciamento e Compensação Ambiental na Leido Sistema Nacional das 

Unidades de Conservação (SNUC), p. 239-240. 
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pena de bis ind idem”.  

 

Os dispositivos da Lei da Mata Atlântica (Lei n. 11.428/2006) que não 

deixam margens à dúvida quanto à viabilidade da cumulação da compensação do 

art. 36 da LSNUC com outras medidas compensatórias são o art. 32, inciso II, in 

verbis:  

 

Art. 32.  A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e 

médio de regeneração para fins de atividades minerárias somente será 

admitida mediante:  

(...) 

II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área 

equivalente à área do empreendimento, com as mesmas características 

ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no art. 36 da Lei 

no 9.985, de 18 de julho de 2000.  

 

Considerado o exposto, será a análise do caso concreto, à luz do 

princípio do poluidor-pagador no seu viés repressivo (e da inerente obrigatoriedade 

de reparação integral do dano ambiental), que indicará a suficiência da 

compensação do art. 36 da LSNUC, ou a necessidade de cumulação com a 

compensação do § 1.º do art. 4.º do Decreto 99.556/1990, excluindo-se, neste caso, 

da base de cálculo daquela, os impactos compensados na forma dessa última.  

 

 

3. Das normas estaduais  

 

Como salientado no início deste capítulo, serão ventiladas no presente item 

normas de alguns Estados voltadas à tutela do patrimônio espeleológico, sem a 

pretensão, porém, de enumerar todo o repertório de normas estaduais do gênero.  

 

Em alguns casos, esses instrumentos representarão valioso acréscimo no 

nível de proteção conferido pelas normas federais. A propósito, nos casos em que 

as normas dos Estados confiram às cavidades naturais subterrâneas sitas em seu 

território o status de áreas de preservação permanente, sua utilização será 

condicionada não apenas ao atendimento dos requisitos estipulados nas normas 
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federais estudadas neste capítulo, como, também, aos requisitos que limitam a 

intervenção em APPs, sejam eles veiculados em normas federais ou estaduais. 

 

 

3.1. Bahia 

 

A Constituição baiana, em seu art. 215, consagra às cavidades naturais 

subterrâneas o status de áreas de preservação permanente:  

 

Art. 215 - São áreas de preservação permanente, como definidas em lei: 

(...) 

XII - as cavidades naturais subterrâneas e cavernas; 

 

 

3.2. Ceará 

 

O art. 23 da Constituição cearense confere especial proteção às grutas e 

demais integrantes do patrimônio espeleológico situadas nas praias, pondo-as a 

salvo de quaisquer obras humanas que as possam desnaturar:  

 

Art. 23. As praias são bens públicos de uso comum, inalienáveis e 

destinadas perenemente à utilidade geral dos seus habitantes, cabendo ao 

Estado e a seus Municípios costeiros compartilharem das 

responsabilidades de promover a sua defesa e impedir, na forma da lei 

estadual, toda obra humana que as possam desnaturar, prejudicando as 

suas finalidades essenciais, na expressão de seu patrimônio natural, 

histórico, étnico e cultural, incluindo, nas áreas de praias: 

(...) 

VI - promontórios, costões e grutas marinhas;  

VIII - monumentos que integram o patrimônio natural, histórico, 

paleontológico, espeleológico, étnico, cultural e paisagístico. 

(...) 

Parágrafo único. Entende-se por praia a área coberta e descoberta 

periodicamente pelas águas marítimas, fluviais e lacustres, acrescidas da 

faixa de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e 

pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural ou outro 
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ecossistema, ficando garantida uma faixa livre, com largura mínima de 

trinta e três metros, entre a linha da maré máxima local e o primeiro 

logradouro público ou imóvel particular decorrente de loteamento aprovado 

pelo Poder Executivo Municipal e registrado no Registro de móveis do 

respectivo Município, nos termos da lei. 

 

 

3.3. Goiás 

 

A Constituição do Estado de Goiás é pródiga em dispositivos protetores do 

patrimônio espeleológico, como se infere dos seguintes:  

 

Art. 127 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, 

recuperá-lo e preservá-lo. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, cabe ao Poder Público: 

(...) 

II - conservar e recuperar o patrimônio geológico, paleontológico, cultural, 

arqueológico, paisagístico e espeleológico; 

 

Art. 163. O patrimônio cultural goiano é constituído dos bens de natureza 

material e imaterial, nos quais se incluem: 

(...) 

IV - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, espeleológico, paleontológico, etnológico e científico. 

 

Art. 164. É dever do Estado e da comunidade promover, garantir e 

proteger toda a manifestação cultural, assegurar plena liberdade de 

expressão e criação, incentivar e valorizar a produção e a difusão cultural 

por meio de: 

(...) 

V - defesa dos sítios de valor histórico, ecológico, arqueológico, 

espeleológico e etnológico; 
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3.4. Espírito Santo 

 

O Estado do Espírito Santo também reservou espaço em sua carta 

fundamental para a proteção dos sítios de importância espeleológica:  

 

Art. 186. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e 

equilibrado, impondo-se-lhes e, em especial, ao Estado e aos Municípios, 

o dever de zelar por sua preservação, conservação e recuperação em 

benefício das gerações atuais e futuras. 

Parágrafo único.  Para assegurar a efetividade desse direito, além do 

disposto na Constituição Federal, incumbe ao Poder Público competente: 

I - proteger bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 

paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, espeleológicos e 

paleontológicos; 

 

 

3.5. Mato Grosso 

 

O Estado de Mato Grosso impõe a si, na sua Constituição, o dever de definir 

espaços territoriais especialmente protegidos voltados à proteção de cavidades 

naturais, a fim de assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

às gerações presentes e futuras:  

 

Art. 263 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

Parágrafo único Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Estado: 

(...) 

XIII - definir, criar, e manter, na forma da lei, áreas necessárias à proteção 

das cavidades naturais, sítios arqueológicos, paisagens naturais notáveis, 

outros bens de valor histórico, turístico, científico e cultural; 
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3.6. Minas Gerais 

 

Albergando riquíssimo patrimônio espeleológico, o Estado de Minas Gerais 

conta com diversas normas direcionadas à sua proteção ambiental. Cumpre 

começar pelos dispositivos versados na sua Constituição:  

 

Art. 208 – Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que 

contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais se incluem:  

(...) 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, espeleológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

Art. 214 – Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao 

Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo 

para as gerações  presentes e futuras. 

(...) 

§ 7º – Os remanescentes da Mata Atlântica, as veredas, os campos 

rupestres, as cavernas, as paisagens notáveis e outras unidades de 

relevante interesse ecológico constituem patrimônio ambiental do Estado e 

sua utilização se fará, na forma da lei, em condições que assegurem sua 

conservação. 

  

Art. 243 – O Estado, juntamente com o órgão colegiado representativo dos 

segmentos do setor, definirá a política estadual de turismo, observadas as 

seguintes diretrizes e ações:  

(...) 

III – desenvolvimento de infra-estrutura  e conservação dos parques 

estaduais, reservas biológicas, cavernas e abrigos sob rocha e de todo 

potencial natural que venha a ser de interesse turístico; 

 

Também relevante é a Lei estadual n. 11.726/2004, voltada à tutela do 

patrimônio cultural mineiro, cuja importância para a tutela do patrimônio 

espeleológico salta dos seguintes enunciados:  
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Art. 13. Os bens e sítios arqueológicos, as cavidades naturais 

subterrâneas e os depósitos fossilíferos sujeitamse à guarda e proteção do 

Estado, que as exercerá em colaboração com a comunidade. 

§ 1º O dever de proteção estende-se às áreas de entorno, até o limite 

necessário à preservação do equilíbrio ambiental, dos ecossistemas e do 

fluxo das águas e à manutenção da harmonia da paisagem local. 

§ 2º Os limites das áreas de entorno devem ser definidos mediante 

estudos técnicos específicos, de acordo com as peculiaridades de cada 

caso. 

§ 3º O Estado dará proteção especial às áreas cársticas, das quais 

manterá cadastro e registro cartográfico específicos e atualizados, 

destinados a orientar a sua preservação. 

 

Art. 14. Para os efeitos do disposto nesta lei, consideram-se: 

(...) 

III – sítios espeleológicos as cavidades naturais subterrâneas. 

Parágrafo único. Constituem cavidades naturais subterrâneas os espaços 

conhecidos como caverna, gruta, lapa, furna ou assemelhados, formados 

por processos naturais, incluídos o seu conteúdo mineral e hídrico, o corpo 

rochoso em que estejam inseridos e as comunidades bióticas abrigadas 

em seu interior. 

 

Art. 15. A exploração econômica de qualquer natureza, bem como a 

realização de obra de infra-estrutura e a construção em área identificada 

como de interesse arqueológico, espeleológico ou paleontológico 

dependem da realização de estudo prévio de impacto cultural e da 

aprovação, pelo Conselho Estadual de Cultura, do respectivo relatório de 

impacto cultural, observado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 10.  

 

Por fim, merece menção o Decreto estadual n. 20.597/1980141, que tem por 

objeto a área de proteção especial que abrange o Município de Confins e parte dos 

Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopolodo, Matozinhos Funilândia e Prudente de 

Moraes. In verbis, seu artigo 2.º: 

 

                                                
141 Na redação conferida pela lei estadual n. 18.043/2009. 
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Art. 2º Para fins de proteção da área definida no art. 1º serão observadas 

as seguintes condições: 

I - ficam declaradas de preservação permanente as áreas: 

a) necessárias à proteção de monumentos naturais notáveis, sítios 

arqueológicos, paleontológicos e espeleológicos; 

b) necessárias à proteção de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de 

extinção ou endêmicas; 

c) necessárias à criação ou à manutenção de corredores ecológicos entre 

áreas protegidas; 

d) definidas como prioritárias para a conservação da biodiversidade, nos 

termos da rede de Áreas Protegidas conforme previsto no Decreto nº 

44.500, de 3 de abril de 2007, observado o zoneamento ecológico 

econômico da área de proteção ambiental APA Carste Lagoa Santa; 

e) necessárias à recarga hídrica da área cárstica; e 

f) de dolinas e as áreas sob sua influência; 

II - a exploração ou a supressão de vegetação nativa nas áreas não 

declaradas de preservação permanente, quando admissível e executada 

com observância da legislação florestal pertinente, atenderá aos seguintes 

critérios: 

a) implantação de empreendimentos novos, preferencialmente, em áreas 

já substancialmente alteradas ou degradadas; 

b) manifestação do órgão gestor da APA Carste Lagoa Santa; e 

c) compensação ambiental por meio da instituição de Reserva Particular 

do Patrimônio Natural - RPPN - dentro da APE, em área equivalente, em 

extensão e características ecológicas, à área a ser desmatada; 

III - a concessão de outorga de água e a autorização ou licenciamento de 

qualquer empreendimento ou atividade modificadora do meio ambiente 

dependerão de: 

a) avaliação específica de seus impactos sobre o patrimônio cultural, 

arqueológico, paleontológico, espeleológico e turístico; 

b) estudo prévio que demonstre a viabilidade ambiental da intervenção e 

avalie seus impactos sobre o aqüífero cárstico; e 

c) Estudo de Impacto Ambiental - EIA -, conforme previsto no Decreto 

Federal nº 99.556, de 1º de outubro de 1990. 

§ 1º As áreas de que tratam as alíneas "a", "b", "c", "e" e "f" do inciso I 

do caput deste artigo serão aprovadas pelo Conselho Estadual de Política 
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Ambiental - COPAM -, a partir de estudo técnico apresentado pelo órgão 

competente, no prazo de cento e oitenta dias. 

§ 2º Quando verificada pelo órgão ambiental a inexistência de local 

adequado para a instituição da RPPN, nos termos da alínea "c" do inciso II 

do caput, o empreendedor instituirá, dentro da APE, área de recomposição 

florestal com espécies nativas, com extensão equivalente à da área a ser 

desmatada, ficando o empreendedor ou seus sucessores responsáveis 

pela manutenção da área até que a vegetação recomposta se torne, em 

porte e densidade, idêntica à vegetação suprimida, vedada destinação 

futura que implique corte da vegetação recomposta. 

§ 3º Na impossibilidade de cumprimento do disposto no § 2º, o 

empreendedor doará ao órgão ambiental competente área de extensão 

equivalente a, no mínimo, duas vezes a área a ser desmatada, localizada 

no interior de unidade de conservação de domínio público estadual, 

pendente de regularização fundiária, preferencialmente na mesma bacia 

hidrográfica. 

§ 4º O COPAM instituirá, no prazo máximo de cento e oitenta dias 

contados da publicação desta Lei, cadastro com dados georreferenciados 

dos sítios arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos existentes na 

APE. (nr) 

 

 

3.7. Paraíba 

 

A Constituição da Paraíba, no seu Capítulo IV, dedicado ao turismo, impõe 

àquele Estado aos demais seguimentos do setor turístico o dever de conservação 

das cavernas com potencial turístico. Em que pese orientada por preocupação 

predominantemente econômica, a norma não deixa de servir, por vias reversas, à 

proteção do patrimônio ambiental espeleológico: 

 

Art. 192. O Estado, juntamente com os segmentos envolvidos no setor, 

definirá a política estadual de turismo, observadas as seguintes diretrizes e 

ações: 

I - adoção de plano integrado e permanente, estabelecido em lei, para o 

desenvolvimento do turismo no Estado, observado o princípio da 

regionalização; 
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II - desenvolvimento da infra-estrutura e da conservação dos parques 

estaduais, das reservas biológicas, das inscrições e das pegadas 

rupestres, das cavernas, bem como de todo potencial natural que venha a 

ser de interesse turístico; 

 

 

3.8. Paraná 

 

O Estado do Paraná reconhece na sua Constituição a importância do 

patrimônio espeleológico paranaense para o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, e subordina sua utilização a condições que assegurem 

sua conservação:  

 

Art. 207. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as gerações presentes e futuras, garantindo-se a proteção dos 

ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 

(...) 

§ 1º. Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade 

deste direito:  

XV - proteger o patrimônio de reconhecido valor cultural, artístico, histórico, 

estético, faunístico, paisagístico, arqueológico, turístico, paleontológico, 

ecológico, espeleológico e científico paranaense, prevendo sua utilização 

em condições que assegurem a suaconservação; 

 

 

3.9. Rio de Janeiro 

 

A Constituição carioca, à semelhança da baiana, confere às cavidades 

naturais subterrâneas o status de áreas de preservação permanente:  

 

Art. 268 - São áreas de preservação permanente: 

(...) 

II - as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as 

dunas, costões rochosos e as cavidades naturais subterrâneas-cavernas; 
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O mesmo diploma reconhece o valor cultural dos sítios espeleológicos:  

 

Art. 322 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, estadual e municipal, e 

apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais, através de: 

(...) 

VIII - proteção dos documentos, das obras e outros bens de valor histórico, 

artístico, cultural e científico, os monumentos, as paisagens naturais 

notáveis e os sítios arqueológicos, espeleológicos, paleontológicos e 

ecológicos; 

 

 

3.10. São Paulo 

 

O art. 197 da Constituição paulista proclama, in verbis: 

 

Artigo 197 - São áreas de proteção permanente:  

I - os manguezais; 

II - as nascentes, os mananciais e matas ciliares; 

III - as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem 

como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de 

migratórios; 

IV - as áreas estuarinas; 

V - as paisagens notáveis; 

VI - as cavidades naturais subterrâneas. 

 

Embora se equivocando na precisão terminológica (“proteção”, em vez de 

“preservação”), não há dúvida de que a intenção da norma é imprimir às cavidades 

naturais subterrâneas a natureza de áreas de preservação permamente, conferindo-

lhes o regime jurídico disciplinado na legislação federal.  

 

A essa conclusão se chega não apenas porque, sob o ponto de vista léxico, 

proteção e preservação são termos frequentemente tomados como sinônimos, mas 



 182

porque, principalmente, com exceção das cavidades naturais subterrâneas, todos os 

outros bens enumerados nos incisos do art. 197, à época da promulgação da 

Constituição paulista, já eram, por força do Código Florestal então vigente, áreas de 

preservação permanente (restingas estabilizadoras de mangues), ou objeto de 

proteção dessas áreas de preservação permanente (nascentes, mananciais, matas 

ciliares, áreas estuarinas), ou, ainda, passíveis de se tornar, por ato do Poder 

Público, áreas de preservação permanente (florestas e outras formas de vegetação 

destinadas proteger sítios de excepcional beleza ou a asilar exemplares da fauna ou 

flora ameaçados de extinção)142.  

 

 

3.11. Sergipe 

 

O art. 234 da Constituição sergipana confere às cavernas a qualidade de 

áreas de relevante interesse ecológico, condicionando sua utilização, na forma da 

lei, à preservação do meio ambiente:  

 

Art. 234. São áreas de relevante interesse ecológico, conforme dispuser a 

lei: os sítios arqueológicos, as cavernas, encostas de morro com mais de 

quarenta e cinco graus de inclinação, faixa mínima adequada ao redor dos 

cursos de água, a caatinga e o cerrado, e sua utilização far-se-á, na forma 

da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. 

 

 

3.12. Tocantins 

 

Por fim, urge evocar a Constituição do Estado de Tocantins, que, em seu art. 

138, § 1.º, V, reconhece o patrimônio espeleológico como componente do patrimônio 

cultural:  

 

Art. 138. O Poder Público, com a colaboração comunitária, protegerá o 

patrimônio cultural, na forma desta Constituição e da lei. 

                                                
142 Cf. artigos 2.º e 3.º da Lei n. 4.771/1965 (Código Florestal revogado pela Lei n. 12.651/2012).  
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§ 1º. Constituem patrimônio cultural do Estado os bens de natureza 

material e imaterial, individualmente, ou em conjunto, considerados 

portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes 

grupos formadores dassociedades tocantinense e brasileira, nos quais se 

incluem: 

(...) 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

científico, ecológico, espeleológico, arqueológico e paleontológico. 
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CONCLUSÕES  

 

 

1. As cavidades naturais subterrâneas, popularmente conhecidas como 

cavernas, grutas, lapas, tocas, abismos, furnas ou buracos, configuram microbens 

ambientais, seja em função de seu valor natural (importância para o equilíbrio 

ecológico do meio ambiente e sadia qualidade de vida), seja em razão de sua 

importância cultural (registro da identidade, ação ou memória de grupos formadores 

da sociedade brasileira, e, portanto, importância para sua sobrevivência histórica e 

cultural). 

 

2. O patrimônio espeleológico (do latino spelaeum ou do grego spelaion, 

significando “caverna”, com o grego logos, significando “estudo”), por sua vez, é 

composto, no que toca aos seus valores ambientais naturais, dos ecossistemas 

formados pelas cavidades, pelas águas, pelo ar e pelas rochas que a integram 

(elementos naturais abióticos) e pela fauna e flora que as habitam (elementos 

naturais bióticos), e, no que se refere aos seus valores ambientais culturais, pela 

beleza cênica das cavidades naturais subterrâneas, pelas manifestações culturais 

com elas associadas, pelos vestígios de animais e de seres humanos de priscas 

eras e demais informações de cunho científico que elas possam estar hospedando, 

enfim, por todos os elementos que possam trazer referência à identidade, à ação ou 

à memória dos grupos formadores da sociedade brasileira.  

 
 

3. Sendo, portanto, formado de microbens ambientais naturais e culturais, 

o patrimônio espeleológico é uma espécie de patrimônio ambiental, recebido pelas 

gerações presentes, que podem fruí-lo, mas têm o dever de transmiti-lo, com as 

mesmas potencialidades, às gerações futuras.  

 

4. Esse patrimônio está ameaçado por diversas fontes de impacto, dentre 

as quais se destacam o desmatamento, a urbanização, a mineração, a 

agropecuária, a visitação, os represamentos e outras obras de engenharia.  
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5. Diversas normas de direito material são aptas à tutela do patrimônio 

espeleológico. Algumas delas foram declaradamente criadas com tal propósito, 

sendo o exemplar mais relevante o Decreto n. 99.556/1990. Já outras, embora não 

especificamente voltadas a tal fim, podem prestar-se ao mesmo propósito, como é o 

caso da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981), da Lei do 

Sistema Nacional das Unidades de Conservação (Lei n. 9.985/2000), da Lei de 

Proteção do Patrimônio Arqueológico (Lei n. 3.924/1961), da “Lei do Tombamento” 

(Decreto-lei n. 25/1937) e da Lei dos Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/1998).  

 

6. Um determinado ecossistema cavernícola pode estar inserido no 

âmbito de proteção de uma Unidade de Conservação como seu objeto principal, ou 

como pressuposto necessário à proteção do seu objeto principal. No primeiro caso, 

a Unidade é criada com o propósito específico de proteger um dado ecossistema 

subterrâneo. No segundo, este não é seu foco principal, embora esteja nela inserida 

por influir na estabilidade do ecossistema superficial (LSNUC, art. 24).  

 
 

7. O solo e subsolo de uma Unidade de Conservação não são realidades 

estanques, mas que mantém entre si uma cadeia de inter-relações de ordem física, 

química e biológica. Portanto, normalmente, a estabilidade do ecossistema 

superficial depende da estabilidade do ecossistema subterrâneo, e o uso indevido 

dos atributos deste pode comprometer a integridade dos atributos que justificam a 

proteção daquele (CF, art. 225, § 1.º, III). De conseguinte, em regra, o subsolo 

integra os limites de unidades de conservação criadas especificamente para a 

proteção de ecossistemas superficiais, não podendo o silêncio dos atos que as 

instituir, nem dos respectivos planos de manejo, ser interpretado em sentido 

contrário. 

 

8. Uma vez integrando os limites de uma Unidade de Conservação, o 

regime jurídico a elas aplicável incidirá também sobre as cavidades naturais 

subterrâneas, como um piso mínimo de proteção, podendo ser ampliado por outras 

normas jurídicas, mas jamais diminuído, pois a redução comprometeria a integridade 

dos atributos que justificam a proteção do ecossistema tutelado pela unidade de 

conservação.  
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9. Independentemente do grau de relevância da cavidade natural 

subterrânea, não se admitem impactos irreversíveis naquelas que façam parte de 

unidades de conservação de proteção integral, ressalvadas as hipóteses 

expressamente previstas na LSNUC (art. 7.º, § 1.º). Já nas que integram unidades 

de proteção de uso sustentável, antes da aprovação do seu plano de manejo, são 

admissíveis, tão somente, as atividades destinadas a assegurar a integridade dos 

recursos que a unidade objetiva proteger, e, mesmo após tal aprovação, poderá 

haver restrições a impactos irreversíveis, pois são proibidas as alterações, atividades 

ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, bem como com 

o que dispuser o seu plano de manejo e regulamento (art. 28).  

 

10. Especificamente no caso das Reservas Extrativistas, a LSNUC veda 

expressamente a exploração de recursos minerais (art. 18, § 6.º), que, na prática, 

costuma ser uma das principais fontes de impactos irreversíveis sobre cavidades 

naturais subterrâneas.  

 
 

11. Em razão das características brasileiras de clima e de solo, as 

cavidades naturais subterrâneas acabam sendo, em comparação com a superfície, 

mais favoráveis à preservação de registros arqueológicos e paleontológicos, e locais 

onde eles são mais encontradiços. Por tal razão, a Lei n. 3.924/1961, que visa à 

tutela do patrimônio arqueológico, condicionando sua exploração, muitas vezes, a 

prévia permissão ou autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), acaba sendo um instrumento normativo a mais à disposição da 

tutela do patrimônio espeleológico.  

 

12. Quando integrantes do patrimônio cultural, as cavidades também 

podem ser tuteladas por força do Decreto-lei n. 25/1937, que cuida do tombamento.  

 
 

13. As hipóteses de tombamento já não se resumem àquelas constantes 

do vetusto decreto-lei (fatos memoráveis da história do Brasil, excepcional valor 

arqueológico, etnográfico, bibliográfico, artístico ou paisagístico), uma vez que o 

patrimônio cultural já não se restringe àqueles bens, sendo composto, à luz da Lei 

Maior, pelos portadores de relevante referência à identidade, ação ou memória de 
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qualquer dos grupos formadores da sociedade brasileira. Essa ampliação permite 

que, presentes tais características, o tombamento possa incidir sobre cavidades 

destinadas a manifestações histórico-culturais, bem como sobre as que ostentem 

valor ecológico, paleontológico, ou de outra natureza científica. 

 

14. Ao descrever condutas lesivas ao meio ambiente e à administração 

ambiental e cominar-lhes sanções, a Lei n. 9.605/1998 (regulamentada, quanto à 

responsabilidade administrativa, pelo Decreto n. 6.514/2008) exerce força preventiva 

de danos ambientais. Essa lei introduz, também, instrumentos que facilitam a 

reparação do dano ambiental. Seja no aspecto inibitório, seja no reparador, seus 

efeitos aproveitam ao patrimônio espeleológico, composto que é por microbens 

ambientais naturais e culturais, e cujo acesso e exploração, em regra, depende de 

autorização, permissão ou licença da Administração. 

 
 

15. Em sua versão original, o Decreto n. 99.556/1990 consubstanciou-se 

na principal norma de direito material em favor do patrimônio espeleológico, seja por 

haver sido elaborada por órgão com inequívoca competência, seja porque conferiu 

às cavidades naturais subterrâneas e às respectivas áreas de influência o status de 

patrimônio cultural, insuscetível, portanto, de intervenções que prejudicassem seu 

equilíbrio ecológico.  

 

16. O Decreto n. 6.640/2008 alterou radicalmente o Decreto n. 

99.556/1990, modificando por completo o regime jurídico antes aplicável às 

cavidades naturais subterrâneas e às suas áreas de influência, suprimindo-lhes a 

presunção absoluta de que integram o patrimônio cultural brasileiro, e, admitindo 

que maior parte delas seja passível de impactos negativos irreversíveis.  

 
 

17. À luz da redação original do Decreto n. 99.556/1990, as cavidades 

naturais subterrâneas podiam ser consideradas espaços territoriais especialmente 

protegidos. O Decreto n. 6640/2008, sem possuir natureza de lei em sentido formal, 

suprimiu ou, pelo menos, reduziu significativamente a proteção outorgada a tais 

espaços territoriais pelo Decreto n. 99.556/1990, permitindo utilizações que 

comprometem os atributos que justificavam sua proteção. Logo, o decreto alterador 

incorreu em afronta ao princípio da reserva legal, inscrito no art. 225, § 1.º, III, da 
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Constituição da República, bem como ao princípio constitucional da separação dos 

Poderes.   

 

18. Os impactos negativos tratados na atual redação do Decreto n. 

99.556/1990 são ambientais, por incidirem sobre o meio ambiente. A partir da forma 

como o conceitua a Res. CONAMA n. 01/1986, é possível afirmar que o impacto 

ambiental negativo é sinônimo de poluição. Portanto, ele consiste numa degradação 

das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, que pode 

importar um prejuízo não apenas ao meio ambiente natural, como, às vezes, 

também ao cultural. É necessário, ainda, para que se configure tal impacto, que a 

degradação afete negativamente a saúde, a segurança ou o bem estar da 

população, as atividades sociais e econômicas, a biota, ou as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente. 

 
 

19. Impactos negativos irreversíveis sobre cavidades naturais subterrâneas 

são os impactos ambientais negativos que, uma vez ocorridos, não permitem a 

recondução ao statu quo ante (restauração ambiental) desses bens. Logo, se o 

impacto possibilitar, tão somente, a recuperação ambiental, ele, ainda assim, será 

considerado irreversível.  

 

20. Embora os admita em relação às cavidades de graus alto, médio e 

baixo de relevância, ou suas áreas de influência, o decreto não admite impactos 

negativos irreversíveis em cavidades de grau máximo de relevância e em suas áreas 

de influência, bem como em cavidades naturais subterrâneas que apresentem 

táxons novos, enquanto não se proceder à descrição científica desses novos táxons, 

mesmo porque, a depender dessa descrição, o grau de relevância poderá ser 

eventualmente classificado no máximo.  

 
 

21. A aferição do grau de relevância da cavidade será realizada no 

procedimento de licenciamento ambiental, pelo órgão competente para licenciar o 

empreendimento ou atividade. Em sendo previsto, em relação a ela, impacto 

negativo irreversível, e desde que tal impacto seja admissível pelo decreto (o que 
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dependerá do grau de relevância da cavidade), o licenciamento será condicionado à 

sua compensação ambiental.  

 

22. A relação entre preservação e conservação, no decreto, é de espécie x 

gênero, afastando-se, portanto da clássica dicotomia preservacionismo isolacionista x 

conservacionismo exploratório. Nem por isso aquela relação chega a equiparar-se à 

existente na Lei n. 9.985/2000 (LSNUC). Se nesta a diferenciação entre espécie e 

gênero se faz com base no tipo de usos dos recursos naturais admissíveis dentro 

das unidades (uso direto ou indireto), no decreto ela leva em conta a necessidade ou 

não de que a medida compensatória seja suficiente para proteger a cavidade em 

caráter permanente (adoção de cavidades testemunhos).   

 
 

23. Assim, medidas compensatórias de preservação de cavidades são 

suficientes para a adoção de cavidades testemunho, ou seja, cavidades protegidas 

por tempo permanente, ao passo que medidas compensatórias de conservação são 

um gênero, que podem comportar medidas compensatórias de preservação (adoção 

de cavidades testemunho), ou outras medidas e ações que contribuam para a 

proteção de cavidades (insuficientes para a proteção por tempo permanente).  

 

24. Nos licenciamentos que demandem medidas compensatórias de 

preservação, o órgão licenciador não poderá admitir que os empreendimentos sejam 

concebidos de modo a inviabilizar a possibilidade de que a preservação das 

cavidades testemunho se dê na mesma área do empreendimento (área contínua e 

no mesmo grupo geológico da cavidade que sofreu o impacto).  

 
 

25. Nos licenciamentos de empreendimentos que gerem impactos 

negativos irreversíveis a cavidades de alto grau de relevância ou suas áreas de 

influência, o órgão licenciador deverá exigir que as cavidades testemunho a serem 

preservadas possuam os mesmos atributos as cavidades de alto grau de relevância 

impactadas irreversivelmente.  

 

26. Já nos licenciamentos de empreendimentos que gerem impactos 

negativos irreversíveis a cavidades de médio grau de relevância ou suas áreas de 

influência, o órgão licenciador deverá avaliar, segundo o caso concreto, se o caso é 
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de medida de compensação de preservação (adoção de cavidades testemunhos), 

ou outra espécie de medida. No primeiro caso, deverá exigir que as cavidades 

testemunho a serem preservadas possuam os mesmos atributos das cavidades de 

médio grau de relevância impactadas irreversivelmente.  

 
 

27.  No caso de impactos negativos irreversíveis sobre cavidades de grau 

baixo de relevância, a norma veda a fixação das medidas compensatórias de 

preservação de cavidades (adoção de cavidades testemunho). Todavia, não impede 

sejam aplicadas outras medidas compensatórias. Logo, por força do princípio do 

poluidor-pagador no viés repressivo, o órgão licenciador deve exigir outras espécies 

de medidas compensatórias, voltadas à conservação do patrimônio espeleológico.  

 

28. Sempre que fixar medida compensatória de preservação de cavidades, 

o órgão licenciador deverá exigir que o empreendedor comprove ser o proprietário 

do imóvel sito na área de infuência das cavidades testemunho, bem como deve 

inserir na licença prévia, como condicionantes: as obrigações que incidirão sobre 

esse empreendedor-proprietário, imprescindíveis à preservação da cavidade; a 

obrigação de assunção dessas obrigações, pelo empreendedor, num termo de 

compromisso de ajustamento de conduta; e a obrigação de que conste, em tal termo 

de compromisso, o dever de o empreendedor levá-lo à averbação na matrícula do 

imóvel situado na área de influência das cavidades testemunho.  

 
 

29. Se houver impactos negativos irreversíveis a cavidades de grau de 

relevância máximo, gerados por empreendimento potencialmente causador de 

significativa degradação ambiental, será necessário cumular a compensação do art. 

36 da LSNUC com a medida compensatória do § 1.º do art. 4.º do Decreto n. 

99.556/2008 (preservação de cavidades testemunho), sempre que a compensação 

do art. 36 não conceder a mesma eficiência reparatória da medida compensatória do 

decreto. Nessa hipótese, porém, o impacto compensado pela medida do decreto 

deverá ser abatido da base de cálculo da compensação do art. 36 da LSNUC, a fim 

de evitar bis in idem.  
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30. No ponto em que confere atribuições ao ICMBio para reclassificar 

cavidades ou formular compensações alternativas para impactos negativos 

irreversíveis sobre cavidades de grau de relevância alto, o decreto deve ter seu 

âmbito de incidência restrito aos casos em que as cavidades afetadas estejam em 

unidades de conservação federais ou em suas zonas de amortecimento, sob pena 

de ofensa à Lei n. 11.516/2007, que estabelece os fins institucionais daquela 

autarquia. 
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APÊNDICE 1 

 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 009, de 24 de janeiro de 1986  

Publicada no D.O.U de 7/4/86. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso XIII do Artigo 7º do Decreto nº 88.351, de 1º de Junho de 1983, com a 
redação dada pelo Decreto nº 91.305, de 03 de junho de 1985, RESOLVE : 

I - Criar uma Comissão Especial para tratar de assuntos relativos à preservação do 
Patrimônio Espeleológico. 

II - A Comissão Especial, referida no item I, terá seu objetivo, composição e prazo de 
duração estabelecidos em ato do Presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 
acordo com o artigo 10 do Decreto no .8351, de 1º de Junho de 1983, com a redação dada 
pelo Decreto nº 91.305. de 03 de Junho de 1985. 

III - A Comissão Especial referida no inciso I será constituída por representante das 
seguintes entidades; 

a) - Sociedade Brasileira de Espeleologia; 

b) - Secretaria Especial do Meio Ambiente; 

c) - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal; 

d) - Governo do Estado de Minas Gerais; 

e) - Departamento Nacional de Produção Mineral.  

f) - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

g) - Sociedade Brasileira de Paleontologia; 

h) - Sociedade Brasileira de Geologia; 

IV - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Deni Lineu Schwartz 
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APÊNDICE 2 

 

 
RESOLUÇÃO/conama/N.º 005, de 06 de agosto de 1987 

Publicada no D.O.U. de 22/10/87, na Seção I, Pág., 17.499 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso da atribuição que lhe 
confere o Artigo 48, do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, e 

(*) Resolução não publicada em D.O.U, por ter saído com incorreção no Original. 

Ver Resolução nº 011/87 de 03/12/87. 

Considerando a necessidade de se implantar de fato o Programa Nacional de Proteção ao 
Patrimônio Espeleológico, elaborado pela Comissão Especial, instituída através da 
Resolução/conama/Nº 009, de 24 de janeiro de 1986; 

Considerando a necessidade de se estruturar racionalmente a exploração e/ou preservação 
do rico Patrimônio Espeleológico Nacional; 

Considerando, ainda. a inexistência de uma lei específica que proteja e regularmente o 
Patrimônio Espeleológico Nacional, RESOLVE: 

I - Aprovar o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico, com 
recomendações no sentido de: 

1º - Que seja estabelecido, em regime de urgência, através das Câmaras Técnicas 
pertinentes os critérios, diretrizes e normas de uso que permitam indicar as áreas do 
Patrimônio Espeleológico Nacional. merecedoras de uma intervenção imediata. 
especialmente aquelas cujo o perigo de destruição é iminente;  

2º - Que sua Secretaria-Executiva mova gestões junto aos órgãos competentes no sentido 
de viabilizar o cadastramento sistemático do Patrimônio Espeleológico Nacional; 

3º - Que seja incluída na Resolução/conama/Nº 001/86, a obrigatoriedade de elaboração de 
Estudo de Impacto Ambiental nos casos de empreendimento: potencialmente lesivos ao 
Patrimônio Espeleológico Nacional; 

4º - Que a SPHAN/Pro-Memória dê a mesma atenção ao Patrimônio Espeleológico que 
dispensa ao Patrimônio Arqueológico; 

5º - Que os órgãos encarregados de executar e administrar exportações de recursos 
naturais e construções civis de grande porte, informem, em seus projetos, a existência de 
cavernas nas áreas por eles abrangidas; 

6º - Que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo interdite o turismo nas 
Cavernas do Sistema das Areias, situado no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira 
(PETAR), reservando-lhe o acesso à pesquisa devidamente autorizada, tendo em vista 
serem aquelas cavernas o "habitat" do mais importante troglóbio brasileiro, bagre cego 
(pimelodella kronei); 

7º - Que o IBDF inclua os troglóbios na relação de animais em perigo de extinção e que 
como tal devem ser preservados; 

8º - Que o DNPM inclua no novo Código de Mineração as seguintes sugestões: 

a) Que os "Sítios Arqueológicos", "Depósitos Fossilíferos" e as "Cavernas" sejam regidas 
por legislação específica e que sejam definidas de acordo com a definição estabelecida pela 
sociedade Brasileira de Espeleologia. abaixo transcrita: 
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Cavernas - Toda e qualquer cavidade natural subterrânea penetrável pelo homem, incluindo 
seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as comunidades animais e vegetais alí 
agregadas e o corpo rochoso onde se insere; 

b) Que inclua um item obrigando o(s) detentor(es) do título minerário a informar a presença 
de monumentos geológicos, depósitos fossilíferos, sítios arqueológicos e cavernas; 

c) Que ao outorgar a concessão mineral, o DNPM leve em conta a presença dos bens de 
valor natural, científico e cultural, a fim de estender às atividades de mineração e lavra, a 
tarefa de proteção ao patrimônio natural e cultural informando, sempre que for o caso, aos 
órgãos competentes. 

9º- Que a Companhia do Vale do Rio Doce promova o levantamento do Patrimônio 
Espeleológico da área de Carajás-PA., de forma a se definir critérios de proteção às 
importantes e mundialmente raras cavernas de canga, minério de ferro e outros existentes 
naquela área;  

10º - Que a Eletronorte promova o levantamento do Patrimônio Espeleológico da área de 
influência da projetada represa de Xingu, em Altamira, no Estado do Pará, de forma a se 
definir critérios de proteção às importantes e raras cavernas areníticas existentes naquela 
área. 

II - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Deni Lineu Schwartz 
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APÊNDICE 3 

 

 

Portaria Nº 887, de 15 de junho de 1990 

Publicada no Diário Oficial nº 117, de 20.06.90, Seção I, Pág. 11844. 

 

O PRESIDENTE INTERINO DO INSTITUO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 83. inciso XIV do Regimento Interno do IBAMA aprovado pela 
Portaria nº 455 de 16 de agosto de 1989 e tendo em vista o disposto na Lei nº 7.735 de 
22 de fevereiro de 1989, publicada no Diário Oficial da União de 23 de fevereiro de 
1989 e na Resolução CONAMA nº 005 de 06 de agosto de 1987, resolve: 

 

Art. 1º - Promover a realização de diagnóstico da situação do patrimônio espeleológico 
nacional, através de levantamento e análise de dados, identificando áreas críticas e 
definindo ações e instrumentos necessários para a sua devida proteção e uso 
adequado. 

Art. 2º - Constituir um Sistema Nacional de Informações Espeleológicas, conjugado ao 
SINIMA contendo informação permanentemente atualizada sobre cavidades naturais 
subterrâneas existentes em território nacional, instituições de pesquisa, pesquisadores 
e documentação técnico-científica a elas associados. 

Art. 3º - Limitar o uso das cavidades naturais subterrâneas apenas a estudos de ordem 
técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, 
turístico, recreativo e educativo. 

§ 1º -  As atividades ou pesquisas que possam ser lesivas as cavidades naturais 
subterrâneas, ou que impliquem em coleta de vegetais, captura de animais e/ou 
apanha de material natural das mesmas dependerão de prévia autorização do IBAMA, 
ou de instituição por ele credenciada, nos termos da legislação em vigor, devendo o 
pedido de autorização receber resposta formal no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
a partir da data de entrada do processo. 

§ 2º -  Qualquer uso das cavidades naturais subterrâneas poderá ser suspenso, 
restringido ou proibido, a qualquer tempo, no seu todo ou em parte, naquelas em que 
se verificar alterações não autorizadas a sua integridade física ou a seu equilíbrio 
ecológico ou estarem estes sob risco de degradação em decorrência dessas 
atividades. 

Art. 4º - Declarar a obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 
para as ações ou empreendimentos de quaisquer natureza, ativos ou não, temporários 
ou permanentes, previstos ou existentes em áreas de ocorrência de cavidades naturais 
subterrâneas ou de potencial espeleológico, que direta ou indiretamente possam ser 
lesivos a essas cavidades. 

Art. 5º - Proibir desmatamentos, queimadas, uso de solo e subsolo ou ações de 
quaisquer natureza que coloquem em risco as cavidades naturais subterrâneas e sua 
área de influência, a qual compreenda os recursos ambientais, superficiais e 
subterrâneos, dos quais dependam sua integridade física ou seu equilíbrio ecológico. 
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§ 1º - Ações ou omissões consideradas nocivas ao patrimônio espeleológico, 
constituem-se em atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, 
sujeitando os infratores às penalidades previstas na legislação administrativa, civil e 
penal, sem prejuízo ao dever de reparação do dano. 

§ 2º - Constatada a infração, será lavrado o auto pela autoridade competente, com 
relatório consubstanciado ao Ministério Público da União e dos Estados, para a 
propositura das ações pertinentes. 

Art. 6º - A área de influência de uma cavidade natural subterrânea será definida por 
estudos técnicos específicos, obedecendo às peculiaridades e características de cada 
caso. 

§ ÚNICO - A área a que se refere o presente artigo, até que se efetive o previsto no 
caput, deverá ser identificada a partir  da projeção em superfície do desenvolvimento 
linear da cavidade considerada, ao qual será somado um entorno adicional de 
proteção de, no mínimo 250 (duzentos e cinqüenta) metros. 

Art. 7º - Promover a elaboração e a implantação de planos de divulgação e 
conscientização sobre a importância do patrimônio espeleológico nacional. 

Art. 8º - Treinar e capacitar técnicos da Administração Central, das Superintendências 
Estaduais e das Unidades de Conservação, para atividades de estudo, proteção e 
manejo de cavidades naturais subterrâneas. 

Art. 9º - Para o cumprimento desta Portaria o IBAMA formalizará Acordos, Convênios e 
Termos de Ajuste com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou 
estrangeiras, especialmente a Sociedade Brasileira de Espeleologia. 

Art. 10º - Para efeito desta Portaria, consideram-se 

I - Cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo 
homem, com ou sem abertura identificada popularmente conhecido como caverna, 
incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali 
encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua 
formação tenha sido por processos naturais, independentemente de suas dimensões 
ou do tipo de rocha encaixante. Nesta designação estão incluídos todos os termos 
regionais, como gruta, lapa, toca, abismo, furna, buraco, etc. 

II - Patrimônio espeleológico: conjunto de elementos bióticos e abióticos, sócio-
econômicos e histórico-culturais, superficiais e/ou subterrâneos, representados ou 
associados às cavidades naturais subterrâneas. 

III - Áreas de potencial espeleológico: áreas que, devido a sua constituição geológica e 
geomorfológica, sejam susceptíveis ao desenvolvimento de cavidades naturais 
subterrâneas, como, por exemplo, as de ocorrência de rochas calcárias. 

IV - Espeleotemas: deposições minerais em cavidades naturais subterrâneas que se 
formam, basicamente, por processos químicos, como exemplo as estalactites e as 
estalagmites. 

V - Atividade espeleológica: ações desportivas ou técnico-científicas de prospecção, 
mapeamento, documentação e pesquisa que subsidiem a identificação, o 
cadastramento, o conhecimento, o manejo e a proteção das cavidades naturais 
subterrâneas. 

Art. 11º - Esta Portaria passará a vigorar na data de sua publicação. 

TÂNIA MARIA TONELLI MUNHOZ 
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APÊNDICE 4 

 

 

DECRETO No 99.556, DE 1º DE OUTUBRO DE 1990 (redação original). 

 

Dispõe sobre a proteção das cavidades 
naturais subterrâneas existentes no
território nacional, e dá outras 
providências. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nesta, arts. 20, X, e 216, como na Lei n° 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e no Decreto n° 99.274, de 7 de junho de 1990, 

DECRETA:  

Art. 1° As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional 
constituem patrimônio cultural brasileiro, e, como tal, serão preservadas e 
conservadas de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, 
bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e 
educativo. 

Parágrafo único. Entende-se como cavidade natural subterrânea todo e qualquer 
espaço subterrâneo penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, 
popularmente conhecido como caverna, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e 
hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se 
inserem, desde que a sua formação haja ocorrido por processos naturais, 
independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha encaixante. Nesta 
designação estão incluídos todos os termos regionais, tais como gruta, lapa, toca, 
abismo, furna e buraco. 

Art. 2° A utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência 
deve fazer-se consoante a legislação específica, e somente dentro de condições que 
assegurem sua integridade física e a manutenção do respectivo equilíbrio ecológico. 

Parágrafo único. A área de influência de uma cavidade natural subterrânea há de ser 
definida por estudos técnicos específicos, obedecendo às peculiaridades e 
características de cada caso. 

Art. 3° É obrigatória a elaboração de estudo de impacto ambiental para as ações ou 
os empreendimentos de qualquer natureza, ativos ou não, temporários ou 
permanentes, previstos em áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas 
ou de potencial espeleológico, os quais, de modo direto ou indireto, possam ser 
lesivos a essas cavidades, ficando sua realização, instalação e funcionamento 
condicionados à aprovação, pelo órgão ambiental competente, do respectivo 
relatório de impacto ambiental. 

Parágrafo único No que concerne às ações e empreendimentos já existentes, se 
ainda não efetivados os necessários estudo e relatório de impacto ambiental , 
devem estes ser realizados, em prazo a ser fixado pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente CONAMA. 

Art. 4° Cabe ao poder público, inclusive à União, esta por intermédio do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
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preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico 
brasileiro, bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem 
ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no 
território nacional. 

Parágrafo único. No cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Ibama pode 
efetivar, na forma da lei, acordos, convênios, ajustes e contratos com entidades 
públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras. 

Art. 5° Para efeito deste decreto, consideram-se: 

I - patrimônio espeleológico: o conjunto de elementos bióticos e abióticos, sócio-
econômicos e histórico-culturais, subterrâneos ou superficiais, representados pelas 
cavidades naturais subterrâneas ou a estas associados; 

II - áreas de potencial espeleológico: as áreas que, devido à sua constituição 
geológica e geomorfológica, sejam suscetíveis do desenvolvimento de cavidades 
naturais subterrâneas, como as de ocorrência de rochas calcárias; 

III - atividades espeleológicas: as ações desportivas, ou aquelas técnico-científicas 
de prospecção, mapeamento, documentação e pesquisa que subsidiem a 
identificação, o cadastramento, o conhecimento, o manejo e a proteção das 
cavidades naturais subterrâneas. 

Art. 6° As infrações ao disposto neste decreto estão sujeitas às penalidades 
previstas na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e normas regulamentares. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 1° de outubro de 1990; 169° da Independência e 102° da República. 

ITAMAR FRANCO 

Bernardo Cabral 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 2.10.1990 
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APÊNDICE 5 

 

 

DECRETO No 99.556, DE 1º DE OUTUBRO DE 1990. 

 

Dispõe sobre a proteção das cavidades 
naturais subterrâneas existentes no 
território nacional, e dá outras 
providências. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nesta, arts. 20, X, e 216, como na Lei n° 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e no Decreto n° 99.274, de 7 de junho de 1990, 

DECRETA:  

Art. 1° As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional 
constituem patrimônio cultural brasileiro, e, como tal, serão preservadas e 
conservadas de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, 
bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e 
educativo. 

Parágrafo único. Entende-se como cavidade natural subterrânea todo e qualquer 
espaço subterrâneo penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, 
popularmente conhecido como caverna, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e 
hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se 
inserem, desde que a sua formação haja ocorrido por processos naturais, 
independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha encaixante. Nesta 
designação estão incluídos todos os termos regionais, tais como gruta, lapa, toca, 
abismo, furna e buraco. 

Art. 2° A utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência 
deve fazer-se consoante a legislação específica, e somente dentro de condições que 
assegurem sua integridade física e a manutenção do respectivo equilíbrio ecológico. 

Parágrafo único. A área de influência de uma cavidade natural subterrânea há de ser 
definida por estudos técnicos específicos, obedecendo às peculiaridades e 
características de cada caso. 

Art. 3° É obrigatória a elaboração de estudo de impacto ambiental para as ações ou 
os empreendimentos de qualquer natureza, ativos ou não, temporários ou 
permanentes, previstos em áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas 
ou de potencial espeleológico, os quais, de modo direto ou indireto, possam ser 
lesivos a essas cavidades, ficando sua realização, instalação e funcionamento 
condicionados à aprovação, pelo órgão ambiental competente, do respectivo 
relatório de impacto ambiental. 

Parágrafo único No que concerne às ações e empreendimentos já existentes, se 
ainda não efetivados os necessários estudo e relatório de impacto ambiental , 
devem estes ser realizados, em prazo a ser fixado pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente CONAMA. 

Art. 4° Cabe ao poder público, inclusive à União, esta por intermédio do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
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preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico 
brasileiro, bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem 
ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no 
território nacional. 

Parágrafo único. No cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Ibama pode 
efetivar, na forma da lei, acordos, convênios, ajustes e contratos com entidades 
públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras. 

Art. 5° Para efeito deste decreto, consideram-se: 

I - patrimônio espeleológico: o conjunto de elementos bióticos e abióticos, sócio-
econômicos e histórico-culturais, subterrâneos ou superficiais, representados pelas 
cavidades naturais subterrâneas ou a estas associados; 

II - áreas de potencial espeleológico: as áreas que, devido à sua constituição 
geológica e geomorfológica, sejam suscetíveis do desenvolvimento de cavidades 
naturais subterrâneas, como as de ocorrência de rochas calcárias; 

III - atividades espeleológicas: as ações desportivas, ou aquelas técnico-científicas 
de prospecção, mapeamento, documentação e pesquisa que subsidiem a 
identificação, o cadastramento, o conhecimento, o manejo e a proteção das 
cavidades naturais subterrâneas. 

Art. 1o  As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão 
ser protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, 
bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e 
educativo. (Redação dada pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

Parágrafo único.  Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer 
espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, 
popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, 
incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados 
e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados 
por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha 
encaixante. (Redação dada pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

Art. 2o  A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu grau de 
relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise de atributos 
ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-
culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 1o  A análise dos atributos geológicos, para a determinação do grau de relevância, 
deverá ser realizada comparando cavidades da mesma litologia. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 2o  Para efeito deste Decreto, entende-se por enfoque local a unidade espacial que 
engloba a cavidade e sua área de influência e, por enfoque regional, a unidade espacial 
que engloba no mínimo um grupo ou formação geológica e suas relações com o 
ambiente no qual se insere. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 3o  Os atributos das cavidades naturais subterrâneas listados no caput serão 
classificados, em termos de sua importância, em acentuados, significativos ou 
baixos. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 4o  Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo 
aquela que possui pelo menos um dos atributos listados abaixo: (Incluído pelo 
Decreto nº 6.640, de 2008). 



 202

I - gênese única ou rara; (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

II - morfologia única; (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume; (Incluído pelo Decreto nº 
6.640, de 2008). 

IV - espeleotemas únicos; (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

V - isolamento geográfico; (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

VI - abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 
espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais; (Incluído pelo 
Decreto nº 6.640, de 2008). 

VII - hábitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de 
espécies de troglóbios endêmicos ou relíctos; (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 
2008). 

VIII - hábitat de troglóbio raro; (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

IX - interações ecológicas únicas; (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

X - cavidade testemunho; ou (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa. (Incluído pelo Decreto nº 
6.640, de 2008). 

§ 5o  Para efeitos do § 4o, o atributo a que se refere seu inciso V só será considerado 
no caso de cavidades com grau de relevância alto e médio. (Incluído pelo Decreto nº 
6.640, de 2008). 

§ 6o  Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto 
aquela cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato 
normativo de que trata o art. 5o: (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

I - acentuada sob enfoque local e regional; ou (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 
2008). 

II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 7o  Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio 
aquela cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato 
normativo de que trata o art. 5o: (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou (Incluído pelo 
Decreto nº 6.640, de 2008). 

II - significativa sob enfoque local e regional. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 
2008). 

§ 8o  Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo aquela 
cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de 
que trata o art. 5o: (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou (Incluído pelo 
Decreto nº 6.640, de 2008). 

II - baixa sob enfoque local e regional. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 9o  Diante de fatos novos, comprovados por estudos técnico-científicos, o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes poderá 
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rever a classificação do grau de relevância de cavidade natural subterrânea, tanto para 
nível superior quanto inferior. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

Art. 3o  A cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo e sua área 
de influência não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, sendo que 
sua utilização deve fazer-se somente dentro de condições que assegurem sua 
integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.640, de 2008). 

Art. 4o  A cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância alto, 
médio ou baixo poderá ser objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante 
licenciamento ambiental. (Redação dada pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 1o  No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em 
cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto, o empreendedor deverá 
adotar, como condição para o licenciamento ambiental, medidas e ações para 
assegurar a preservação, em caráter permanente, de duas cavidades naturais 
subterrâneas, com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos 
similares à que sofreu o impacto, que serão consideradas cavidades 
testemunho. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 2o  A preservação das cavidades naturais subterrâneas, de que trata o § 1o, 
deverá, sempre que possível, ser efetivada em área contínua e no mesmo grupo 
geológico da cavidade que sofreu o impacto. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 
2008). 

§ 3o  Não havendo, na área do empreendimento, outras cavidades representativas 
que possam ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho, o Instituto 
Chico Mendes poderá definir, de comum acordo com o empreendedor, outras 
formas de compensação. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 4o  No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em 
cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio, o empreendedor 
deverá adotar medidas e financiar ações, nos termos definidos pelo órgão ambiental 
competente, que contribuam para a conservação e o uso adequado do patrimônio 
espeleológico brasileiro, especialmente das cavidades naturais subterrâneas com 
grau de relevância máximo e alto. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 5o  No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em 
cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo, o empreendedor não estará 
obrigado a adotar medidas e ações para assegurar a preservação de outras cavidades 
naturais subterrâneas. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

Art. 5o  A metodologia para a classificação do grau de relevância das cavidades naturais 
subterrâneas, considerando o disposto no art. 2o, será estabelecida em ato normativo 
do Ministro de Estado do Meio Ambiente, ouvidos o Instituto Chico Mendes, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e demais 
setores governamentais afetos ao tema, no prazo de sessenta dias, contados da data 
de publicação deste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

Art. 5o-A.  A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação 
de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores ou degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua 
área de influência, dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental 
competente. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 
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§ 1o  O órgão ambiental competente, no âmbito do processo de licenciamento 
ambiental, deverá classificar o grau de relevância da cavidade natural subterrânea, 
observando os critérios estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente. (Incluído 
pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 2o  Os estudos para definição do grau de relevância das cavidades naturais 
subterrâneas impactadas deverão ocorrer a expensas do responsável pelo 
empreendimento ou atividade. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 3o  Os empreendimentos ou atividades já instalados ou iniciados terão prazo de 
noventa dias, após a publicação do ato normativo de que trata o art. 5o, para 
protocolar junto ao órgão ambiental competente solicitação de adequação aos 
termos deste Decreto. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

§ 4o  Em havendo impactos negativos irreversíveis em cavidades naturais 
subterrâneas pelo empreendimento, a compensação ambiental de que trata o art. 36 
da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, deverá ser prioritariamente destinada à 
criação e implementação de unidade de conservação em área de interesse 
espeleológico, sempre que possível na região do empreendimento. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.640, de 2008). 

Art. 5-B.  Cabe à União, por intermédio do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da competência comum 
a que se refere o art. 23 da Constituição, preservar, conservar, fiscalizar e controlar 
o uso do patrimônio espeleológico brasileiro, bem como fomentar levantamentos, 
estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades 
naturais subterrâneas existentes no território nacional. (Incluído pelo Decreto nº 
6.640, de 2008). 

Parágrafo único.  Os órgãos ambientais podem efetivar, na forma da lei, acordos, 
convênios, ajustes e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, 
internacionais ou estrangeiras, para auxiliá-los nas ações de preservação e 
conservação, bem como de fomento aos levantamentos, estudos e pesquisas que 
possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas 
existentes no território nacional. (Incluído pelo Decreto nº 6.640, de 2008). 

Art. 6° As infrações ao disposto neste decreto estão sujeitas às penalidades 
previstas na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e normas regulamentares. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 1° de outubro de 1990; 169° da Independência e 102° da República. 

ITAMAR FRANCO 

Bernardo Cabral 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 2.10.1990 
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APÊNDICE 6 

 

 

PORTARIA Nº 57, DE 5 DE JUNHO DE 1997 

(D.O.U. de 06/06/97) 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, pelo art. 24 do Anexo I ao Decreto nº 78, de 05 de abril 
de 1991, e pelos incisos II e XIV do artigo 83, Capítulo IV, do Regimento Interno aprovado 
pela Portaria nº 445, de 16 de agosto de 1989, do Ministério do Interior;  

Considerando a dimensão e a importância dos sistemas cársticos no Brasil para a proteção 
da biodiversidade e dos patrimônios espeleológico, paleontológico e arqueológico, no 
contexto da conservação nacional e internacional;  

Considerando a necessidade de atender ao estabelecido no Programa Nacional de Proteção 
Espeleológico, aprovado pela Resolução CONAMA nº 005, de 06 de agosto de 1987;  

Considerando a missão outorgada ao IBAMA no cumprimento da legislação pertinente no 
que se refere a proteção do patrimônio espeleológico nacional;  

Considerando o avanço da degradação ambiental nas cavidades naturais subterrâneas, 
devido à expansão das atividades econômicas não-sustentáveis, bem como do uso turístico 
descontrolado e predatório; e  

Considerando o volume de demandas ao IBAMA por Prefeituras, Universidades, empresas 
de turismo, Instituições Governamentais para a análise de projetos e atividades em 
cavernas; resolve:  

Art. 1º - Instituir o “CENTRO NACIONAL DE ESTUDO, PROTEÇÃO E MANEJO DE 
CAVERNAS -CECAV”, que passa a ter a constituição e o funcionamento constantes do 
anexo a esta Portaria.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

WILMAR DALLANHOL 

 

ANEXO  

REGIMENTO INTERNO  

DO CENTRO NACIONAL DE ESTUDO, PROTEÇÃO E MANEJO DE CAVERNAS - 
CECAV  

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º - O Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, funcionará 
subordinado técnica e administrativamente à Diretoria de Ecossistemas - DIREC.  

Parágrafo único - Sempre que as atividades do Centro demandem ações de competência de 
outras unidades administrativas do IBAMA, estas serão ouvidas.  

Art. 2º - O Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, com sede 
em Brasília/DF, terá atuação em todo o território nacional.  
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CAPÍTULO II - FINALIDADE E COMPETÊNCIA  

Art. 3º - O Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV tem por 
finalidade propor, normatizar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico 
brasileiro, bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar 
o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional.  

Art. 4º - Ao Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas -CECAV, compete:  

I - executar o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico instituído pela 
Resolução CONAMA n° 005/87 e suas eventuais atualizações;  

II - tomar decisões a respeito das questões relacionadas a espeleologia e ao Patrimônio 
Espeleológico nacional;  

III - recomendar modelos de manejo, bem como os instrumentos legais e técnicos de 
proteção às cavidades naturais subterrâneas;  

IV - buscar cooperação e formas mútuas de atuação com estados e municípios em prol da 
conservação, através do estudo e valorização do patrimônio espeleológico;  

V - promover e implementar treinamento especializado em espeleologia, notadamente aos 
técnicos do IBAMA, e quando possível, a técnicos de outras instituições relacionadas com 
essa atividade;  

VI - incentivar estudos científicos que promovam a ampliação do conhecimento sobre o 
Patrimônio Espeleológico e auxiliem na sua conservação e uso adequado, fornecendo 
subsídios inclusive, para estimular a criação de Unidades de Conservação em sistemas 
cársticos;  

VII - criar e manter permanentemente atualizado um centro de documentação especializado 
em espeleologia, interligado ao SINIMA;  

VIII - promover campanhas de sensibilização e conscientização pública sobre a importância 
das cavernas e do valioso Patrimônio Espeleológico nacional;  

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o CECAV pode efetivar, na 
forma da lei, parcerias, acordos, convênios, termos de cooperação técnica, ajustes e 
contratos com entidades públicas e privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras.  

Art. 5º - O Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV terá 
competência para emitir licenças para projetos de pesquisa e demais solicitações de uso do 
Patrimônio Espeleológico nacional, observando a legislação específica.  

Art. 6º - O Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, visando o 
cumprimento dos arts. 4º e 5º, criará um banco de assessoria técnica científica, composto 
de técnicos e/ou pesquisadores das áreas afins (geoespeleologia, bioespeleologia, 
paleontologia, arqueologia, manejo de cavernas etc.), para consulta, quando necessário, 
através de parecer ad hoc.  

Art. 7º - O Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, 
estabelecerá termo de cooperação técnica com a Sociedade Brasileira de Espeleologia - 
SBE e/ou instituições afins, visando a implantação do Cadastro Nacional de Cavidades 
Naturais Subterrâneas.  

CAPÍTULO III - ORGANIZAÇÃO  

Art. 8º - O Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, funcionará 
com uma Sede Administrativa localizada na cidade de Brasília /DF. O Centro poderá ter 
bases regionais nas áreas com maior demanda espeleológica, contando para isso, com o 
apoio das Superintendências e Escritórios Regionais do IBAMA nos Estados.  

Art. 9º - O Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV será 
dirigido por um chefe, nomeado pelo Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, por indicação do Diretor da Diretoria de 
Ecossistemas.  



207 

 

Art. 10 - O Chefe do Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV 
será substituído em suas faltas impedimentos eventuais por um servidor por ele indicado.  

CAPÍTULO IV - ATRIBUIÇÃO  

Art. 11 - Ao Chefe do Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV 
incumbe;  

I - orientar e coordenar as atividades do Centro;  

II - definir a estrutura funcional interna do Centro;  

III - propor, ao superior imediato, as programações de trabalho anual e plurianual da 
respectiva unidade;  

IV - responsabilizar-se e responder pela execução dos trabalhos de sua área;  

V - definir, distribuir, acompanhar e avaliar as atividades dos servidores que lhe são 
subordinados;  

VI - exercer os atos de administração necessários à implementação das atividades do 
Centro, observada a legislação vigente.  

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 12 - os recursos financeiros do Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de 
Cavernas -CECAV, serão provenientes das seguintes fontes:  

a) recursos orçamentários consignados no orçamento do IBAMA e repassados através da 
DIREC e de outras Diretorias;  

b) transferência de outros órgãos federais, estaduais, municipais ou particulares 
interessados no manejo e conservação de cavernas;  

c) doações recebidas em caráter específico, de instituições nacionais (públicas ou privadas) 
ou internacionais;  

Art. 13 - As dúvidas e os casos omissos surgidos na aplicação do disposto neste 
Regimento serão resolvidos pela Diretoria de Ecossistemas do IBAMA, ouvido o 
Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV. 
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APÊNDICE 7 

 

 

PORTARIA N. 78, DE 3 DE SETEMBRO DE 2009 (não constam os anexos) 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE, no uso de suas atribuições, Considerando a Portaria n° 214, de 
8 de julho de 2009, que delega competência ao Presidente do Instituto Chico 
Mendes para denominar, fixar os locais de funcionamento e estabelecer atribuições 
aos Centros Especializados previstos no Art.3°,V,a do Anexo I do Decreto n° 6.100 
de 26 de abril de 2007; Considerando a necessidade de geração de conhecimento 
científico aplicado à conservação da biodiversidade, assim como para o uso e 
conservação dos recursos naturais nas Unidades de Conservação federais; 
Considerando a necessidade de execução de ações planejadas para conservação 
de espécies ameaçadas de extinção constantes das listas oficiais nacionais, 
principalmente nas áreas naturais não protegidas como Unidades de Conservação; 
Considerando a necessidade de identificação das unidades organizacionais 
descentralizadas dedicadas à pesquisa científica e à execução de ações planejadas 
para conservação da biodiversidade, para efeito de nomeação de cargos, lotação de 
servidores, provisão de recursos de manutenção e locação de bens patrimoniais; 
resolve:  

Art. 1º- Criar os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação abaixo 
denominados, com o objetivo de reconhecê-los como unidades descentralizadas às 
quais compete produzir por meio da pesquisa científica, do ordenamento e da 
análise técnica de dados o conhecimento necessário à conservação da 
biodiversidade, do patrimônio espeleológico e da sócio-biodiversidade associada a 
povos e comunidades tradicionais, bem como executar as ações de manejo para 
conservação e recuperação das espécies constantes das listas oficiais nacionais de 
espécies ameaçadas, para conservação do patrimônio espeleológico e para o uso 
dos recursos naturais nas Unidades de Conservação federais de Uso Sustentável; 

I - Centros com expertise técnico-científica em biomas, ecossistemas ou manejo 
sustentado dos recursos naturais.  

a. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica - 
CEPAM, sediado no município de Manaus, no estado do Amazonas, com o objetivo 
de realizar pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e 
recuperação de espécies ameaçadas e para o monitoramento da biodiversidade do 
bioma Amazônia e seus ecossistemas, assim como auxiliar no manejo das Unidades 
de Conservação federais do citado bioma; 

b. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e 
Caatinga - CECAT, sediado em Brasília, no Distrito Federal, com o objetivo de 
realizar pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e recuperação 
de espécies ameaçadas e para o monitoramento da biodiversidade dos biomas 
Cerrado e Caatinga, com ênfase nas espécies da flora, invertebrados terrestres e 
polinizadores, assim como auxiliar no manejo das Unidades de Conservação 
federais do Cerrado e da Caatinga, especialmente por meio de estudos de 
vegetação; 
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c. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV, sediado em 
Brasília, no Distrito Federal, com o objetivo de realizar pesquisas científicas e ações 
de manejo para conservação dos ambientes cavernícolas e espécies associadas, 
assim como auxiliar no manejo das Unidades de Conservação federais com 
ambientes cavernícolas; 

d. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Socio-biodiversidade Associada a 
Povos e Comunidades Tradicionais - CNPT, sediado em São Luis, município de São 
Luis, estado do Maranhão, com objetivo de promover pesquisa científica em manejo 
e conservação de ambientes e territórios utilizados por povos e comunidades 
tradicionais, seus conhecimentos, modos de organização social, e formas de gestão 
dos recursos naturais, em apoio ao manejo das Unidades de Conservação federais. 

II - Centros com expertise técnico-científica em grupos taxonômicos;  

a. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas - TAMAR, 
sediado em Arembepe, município de Camaçari, no estado da Bahia, com o objetivo 
de realizar pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e 
recuperação de espécies ameaçadas de tartarugas marinhas, assim como atuar na 
conservação da biodiversidade marinha e costeira, com ênfase nas espécies de 
peixes e invertebrados marinhos ameaçados, e auxiliar no manejo das Unidades de 
Conservação federais marinhas e costeiras; 

b. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais - CEPTA, 
sediado no município de Pirassununga, no estado de São Paulo, com o objetivo de 
realizar pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e recuperação 
de espécies ameaçadas de peixes continentais, assim como atuar na conservação 
da biodiversidade aquática dos biomas continentais, com ênfase nos Biomas 
Pantanal e Amazônia, e auxiliar no manejo das Unidades de Conservação federais 
com ecossistemas dulcícolas; 

c. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos - CMA, 
sediado no município de Itamaracá, no estado de Pernambuco, com o objetivo de 
realizar pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e recuperação 
de espécies ameaçadas de mamíferos aquáticos, assim como atuar na conservação 
de espécies migratórias, na conservação da biodiversidade dos ecossistemas 
recifais, estuarinos e de manguezais, e auxiliar no manejo das Unidades de 
Conservação federais marinhas, costeiras e da bacia Amazônica; 

d. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros - CPB, 
sediado no município de João Pessoa, no estado da Paraíba, com o objetivo de 
realizar pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e recuperação 
de espécies ameaçadas de primatas brasileiros, assim como atuar na conservação 
das espécies ameaçadas de mamíferos terrestres, na conservação da 
biodiversidade do bioma Mata Atlântica e auxiliar no manejo das Unidades de 
Conservação federais; 

e. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres - CEMAVE, 
sediado no município de Cabedelo, no estado da Paraíba, com o objetivo de realizar 
pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e recuperação de 
espécies de aves ameaçadas, assim como atuar na conservação das espécies 
migratórias, na conservação da biodiversidade dos biomas continentais, marinhos e 
costeiros e auxiliar no manejo das Unidades de Conservação federais; f. Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros - CENAP, sediado 
no município de Atibaia, no estado de São Paulo, com o objetivo de realizar 
pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e recuperação de 
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espécies ameaçadas de mamíferos carnívoros continentais, assim como atuar na 
conservação dos mamíferos terrestres ameaçados, na conservação dos biomas 
continentais e auxiliar no manejo das Unidades de Conservação federais;  

g. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios - RAN, 
sediado no município de Goiânia, no estado de Goiás, com o objetivo de realizar 
pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e recuperação de 
espécies ameaçadas de répteis e anfíbios, assim como atuar na conservação dos 
biomas continentais, costeiros e marinhos e auxiliar no manejo das Unidades de 
Conservação federais;  

§ 1º- Os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação buscarão implementar as 
parcerias necessárias com instituições científicas e acadêmicas para maximizar a 
consecução dos seus objetivos. 

§ 2º - Os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação poderão dispor de Bases 
Avançadas para sua atuação, que contarão necessariamente com patrimônio, 
quadro de servidores do Instituto e responsáveis devidamente designados; 

Art. 2º - Considera-se Base Avançada unidade física do Instituto Chico Mendes, 
mantida em estrutura própria ou formalmente cedida, localizada em sítio estratégico 
para execução de ações de pesquisa e conservação afetas aos Centros Nacionais 
de Pesquisa e Conservação, podendo ser compartilhada com instituições parceiras 
mediante acordos específicos formalmente estabelecidos. 

§ 1º - Para os efeitos desta portaria, consideram-se os seguintes tipos de Base 
Avançada: 

I - Base Avançada, quando vinculada a apenas um Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação e instalada em estrutura física exclusivamente definida para este fim; 

II - Base Avançada Multifuncional, quando instalada em estrutura física partilhada 
com outro Centro Nacional de Pesquisa e Conservação ou unidade descentralizada 
do Instituto Chico Mendes; e 

III - Base Avançada Compartilhada, quando vinculada a um ou mais Centros 
Nacionais de Pesquisa e Conservação e instalada em estrutura física de instituições 
parceiras, mediante acordo de cooperação formalmente estabelecido para este fim. 

§ 2º - As Bases Avançadas Multifuncionais poderão ser instaladas na sede de 
Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, na sede de Coordenação Regional 
ou em Unidade de Conservação federal;  

§ 3º - Nos casos previstos no parágrafo anterior, o funcionamento da Base 
Avançada Multifuncional se dará mediante um plano de trabalho anual aprovado 
pelo chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação, pelo chefe da unidade 
descentralizada e chancelado pela Diretoria de vinculação do Centro, no início de 
cada exercício, com o correspondente relatório de atividades ao final do mesmo; 

§ 4° - O funcionamento das Bases Avançadas e Bases Avançadas Compartilhadas 
se dará mediante plano de trabalho aprovado pelo Chefe do Centro Nacional e 
Pesquisa e Conservação e chancelado pela Diretoria de vinculação do Centro, no 
início de cada exercício e com o correspondente relatório de atividades no final do 
mesmo; 

I - Os planos de trabalho das Bases Avançadas Compartilhadas deverão guardar 
coerência com os planos de trabalhos integrantes dos acordos de parcerias 
firmados. 
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§ 5º - Só serão instaladas Bases Avançadas Multifuncionais em Unidades de 
Conservação federais quando sua área de atuação extrapolar os limites geográficos 
da Unidade e zona de amortecimento, caso contrário tal atuação será de 
competência da Unidade de Conservação federal, com orientação do Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação; 

§ 6º - As Bases Avançadas Compartilhadas mantidas por parceiros serão 
automaticamente extintas ao final do acordo de cooperação celebrado para este fim 
e os bens e servidores lotados transferidos para outra unidade do Instituto Chico 
Mendes. 

Art. 3º - Ficam igualmente criadas as Bases Avançadas listadas nos Anexos I, II e III 

Parágrafo Único - Os Anexos I, II e III poderão ser alterados a qualquer momento 
por necessidade de estabelecimento de novas bases ou extinção das atuais. 

Art. 4º - O regimento interno do Instituto Chico Mendes detalhará as atribuições dos 
Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação ora criados e seus limites de 
atuação. 

Art. 5º - As Bases Avançadas Compartilhadas previstas nesta portaria, que não são 
ainda objeto de instrumento de acordo de parceria devidamente firmado ou que já 
expiraram, terão o prazo de 90 (noventa dias) dias para publicação dos 
mencionados instrumentos; 

Parágrafo único - As Bases mencionadas no caput deste artigo não poderão ter 
servidores públicos federais lotados nessas unidades até a sua formalização oficial. 

Art. 6° - O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do 
Cerrado e Caatinga - CECAT absorverá a estrutura do Centro Nacional de 
Orquídeas, Plantas Ornamentais, Medicinais e Aromáticas - COPOM, que fica 
automaticamente extinto. 

Parágrafo único - a estrutura que representa o Orquidário Nacional fica excluída da 
estrutura a ser absorvida pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da 
Biodiversidade do Cerrado e Caatinga - CECAT. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO 
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APÊNDICE 8 

 

 

RESOLUÇÃO N.º 347, DE 10 DE SETEMBRO DE 2004 

Publicada no DOU nº 176, de 13/09/2004, págs. 54-55 

 

Correlações: 

• Alterada Resolução nº 428/2010 

• Revoga a Resolução nº 5/87 

 

Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no  uso  das 
competências previstas na Lei n.  6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada 
pelo Decreto no  99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em disposto em seu 
Regimento Interno, aprovado pela Portaria n. 499, de 18 de dezembro de 2002, e 
Considerando a necessidade de aprimorar e atualizar o Programa Nacional de 
Proteção ao Patrimônio Espeleológico, aprovado pela Comissão Especial instituída 
pela Resolução CONAMA n. 9, de 24 de janeiro de 1986, e de disciplinar o uso 
desse patrimônio;  

Considerando  a necessidade de licenciamento  ambiental das atividades  que 
afetem oupossam  afetar  o  patrimônio  espeleológico  ou  a  sua  área  de  
influência,  nos  termos  da  Resolução CONAMA n. 237, de 19 de dezembro de 
1997 e, quando couber, a Resolução n. 001, de 1986; 

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento 
ambiental os instrumentos de gestão ambiental do patrimônio espeleológico, visando 
o uso sustentável e a melhoria contínua da qualidade de vida das populações 
residentes no entorno de cavidades naturais subterrâneas; 

Considerando  que  as  cavidades  naturais  subterrâneas  existentes  no  território  
nacional constituem  bens  da União  de que trata  o  art.  20, inciso  X,  da 
Constituição  Federal,  impondo-se a necessidade de sua preservação e 
conservação de modo a possibilitar  estudos, pesquisas e atividades de ordem 
técnico-cientifica, étnica, cultural, espeleológica, turístico, recreativo e educativo; 

Considerando  que  as  cavidades  naturais  subterrâneas  compõem  o  Patrimônio 
Espeleológico Nacional;  

Considerando  que  o  princípio  da  precaução  aplica-se  a  proteção  do  
patrimônio espeleológico; 

Considerando a necessidade de se instituir procedimentos de monitoramento e 
controle ambiental, visando a evitar e minimizar a degradação e a destruição de 
cavidades naturais subterrâneas e outros ecossistemas a elas associados, resolve: 

Art. 1.º Instituir o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas-CANIE, e 
estabelecer, para  fins  de  proteção  ambiental  das  cavidades  naturais  
subterrâneas,  os  procedimentos  de  uso  e exploração do patrimônio espeleológico 
nacional. 
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Art. 2.º Para efeito desta Resolução ficam estabelecidas as seguintes definições: 

I - cavidade natural subterrânea - é todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável  
pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como 
caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco, incluindo seu ambiente, seu 
conteúdo mineral e hídrico, as comunidades bióticas ali encontradas e o corpo 
rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua formação tenha sido por 
processos naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha 
encaixante. 

II - cavidade natural subterrânea relevante para fins de anuência pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA no 
processo de licenciamento - aquela que apresente  significativos  atributos  
ecológicos,  ambientais,  cênicos,  científicos,  culturais  ou socioeconômicos, no 
contexto local ou regional em razão, entre outras, das seguintes características: 

a) dimensão, morfologia ou valores paisagísticos; 

b) peculiaridades geológicas, geomorfológicas ou mineralógicas; 

c) vestígios arqueológicos ou paleontológicos; 

d) recursos hídricos significativos; 

e) ecossistemas frágeis; espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção; 

f) diversidade biológica; ou 

g) relevância histórico-cultural ou socioeconômica na região.  

(Revogado pela Resolução nº 428/2010) 

III - patrimônio  espeleológico:  o  conjunto  de  elementos  bióticos  e  abióticos, 
socioeconômicos  e  históricos-culturais,  subterrâneos  ou  superficiais,  
representados  pelas  cavidades naturais subterrâneas ou a estas associadas;  

IV - área  de  influência  sobre  o  patrimônio  espeleológico:  área  que  compreende  
os elementos  bióticos  e  abióticos,  superficiais  e  subterrâneos,  necessários  à  
manutenção  do  equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente 
cavernícola; 

V - plano de manejo espeleológico: documento técnico mediante o qual, com 
fundamento nos objetivos gerais da área, se estabelece o seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da cavidade 
natural subterrânea; e 

VI - zoneamento espeleológico: definição de setores ou zonas em uma cavidade 
natural subterrânea, com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito 
de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos do manejo 
sejam atingidos. 

Art. 3.º O Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas-CANIE, parte integrante 
do Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente-SINIMA, será constituído por 
informações correlatas ao patrimônio espeleológico nacional. 

§ 1.º Caberá ao IBAMA, realizar a gestão do CANIE, criando os meios necessários 
para sua execução. 
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§ 2.º O órgão  ambiental  competente  estabelecerá,  mediante  instrumentos  legais  
de cooperação  junto  a  entidades  governamentais  e  não-governamentais,  a  
alimentação  do  CANIE  por informações espeleológicas disponíveis no país. 

§ 3.º Os órgãos  ambientais  competentes  deverão  repassar  ao  CANIE  as  
informações espeleológicas inseridas nos processos de licenciamento ambiental. 

§ 4.º O empreendedor  que  vier  a  requerer  licenciamento  ambiental  deverá  
realizar  o cadastramento prévio no CANIE dos dados do patrimônio espeleológico 
mencionados no processo de licenciamento independentemente do cadastro ou 
registro existentes em outros órgãos. 

§ 5.º Caberá ao IBAMA no prazo de ate cento e oitenta dias, ouvindo os diversos 
setores que compõe o CONAMA, instituir o CANIE. 

Art. 4.º A  localização,  construção,  instalação,  ampliação,  modificação  e  
operação  de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua 
área de influência dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental 
competente, nos termos da legislação vigente. 

§ 1.º As autorizações ou licenças ambientais, na hipótese de cavidade natural 
subterrânea relevante  ou  de  sua  área  de  influência,  na  forma  do  art.  2.º  
inciso  II,  dependerão,  no  processo  de licenciamento, de anuência prévia do 
IBAMA, que deverá se manifestar no prazo máximo de noventa dias, sem prejuízo 
de outras manifestações exigíveis. (Revogado pela Resolução nº 428/2010) 

§  2.º  A área  de influência  sobre o  patrimônio  espeleológico  será  definida  pelo  
órgão ambiental competente que poderá, para tanto, exigir estudos específicos, às 
expensas do empreendedor. 

§ 3.º Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, a área de influência das 
cavidades naturais  subterrâneas  será a projeção  horizontal da caverna acrescida 
de um entorno  de duzentos  e cinqüenta metros, em forma de poligonal convexa. 

§ 4.º A pesquisa mineral com guia de utilização em área de influência sobre o 
patrimônio espeleológico deverá se submeter ao licenciamento ambiental. 

Art. 5.º Na análise do  grau  de impacto,  o  órgão  licenciador  considerará,  entre  
outros aspectos, a intensidade, a temporalidade, a reversibilidade e a sinergia dos 
referidos impactos. 

Parágrafo único. Na avaliação dos impactos ao patrimônio espeleológico afetado, o 
órgão licenciador deverá considerar, entre outros aspectos: 

I - suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos; 

II - suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas; 

III - a ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos; 

IV - recursos hídricos; 

V - ecossistemas frágeis ou espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção; 

VI - a diversidade biológica; e 

VII - sua relevância histórico-cultural ou sócio-econômica na região. 

Art. 6.º Os empreendimentos ou atividades turísticos, religiosos ou culturais que 
utilizem o ambiente constituído pelo patrimônio espeleológico deverão respeitar o 
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Plano de Manejo Espeleológico, elaborado pelo órgão gestor ou o proprietário da 
terra onde se encontra a caverna, aprovado pelo IBAMA. 

§ 1.º O IBAMA disponibilizará termo de referência para elaboração do Plano de 
Manejo Espeleológico  de  que  trata  este  artigo,  consideradas  as  diferentes  
categorias  de  uso  do  patrimônio espeleológico ou de cavidades naturais 
subterrâneas. 

§ 2.º No  caso  das cavidades  localizadas  em propriedades  privadas  o  uso das 
mesmas dependerá de plano de manejo espeleológico submetido à aprovação do 
IBAMA. 

Art. 7.º As atividades de pesquisa técnico-científica em cavidades naturais 
subterrâneas que impliquem em coleta ou captura de material biológico ou mineral, 
ou ainda de potencial interferência no patrimônio espeleológico, dependerão de 
prévia autorização do IBAMA, ou de órgão do SISNAMA devidamente conveniado. 

§ 1.º Quando  o  requerente  for  estrangeiro,  o  projeto  de  pesquisa  deverá  
atender  as exigências previstas na legislação em vigor, devendo o requerimento  
ser decidido em noventa dias, contados a partir da data em que o órgão certifique o 
encerramento da instrução. 

§ 2.º Para  obtenção  da  autorização  da  pesquisa,  o  requerente  deverá  
apresentar  a documentação exigida pelo IBAMA. 

§ 3.º O requerente deverá assinar termo, em que se comprometa a fornecer ao 
IBAMA os relatórios de sua pesquisa, que serão encaminhados ao CANIE. 

§ 4.º A subdelegação, substituição ou repasse da responsabilidade da execução do 
projeto aprovado, dependerá de prévia anuência do IBAMA. 

Art. 8.º Nos  casos  de  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  e  
atividades considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa 
alteração e degradação do patrimônio espeleológico, para os quais se exija Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental ao 
Meio Ambiente-RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a 
manutenção de unidade de conservação, de acordo com o previsto no art. 36 da Lei 
n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. 

§ 1.º O apoio a que se refere o caput desse artigo poderá nos termos do at. 33, do 
Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, constituir-se em estudos e pesquisas 
desenvolvidas, preferencialmente na região do  empreendimento,  que  permitam  
identificar  áreas  para  a  implantação  de  unidades  de conservação de interesse 
espeleológico. 

§ 2.º O apoio que trata o caput desse artigo se aplica às hipóteses do art. 36, da Lei 
n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1.º, incisos I, II, III e 
VII da Constituição Federal, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências, e demais atos legais em 
vigência. 

Art.9.º Sem prejuízo  da  imediata  aplicação  desta  Resolução,  o  Ministério  do  
Meio Ambiente, constituirá Grupo de Trabalho Interministerial, que terá cento e 
oitenta dias para subsidiar o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio 
Espeleológico e elaborar critérios complementares paracaracterização da relevância 
de que trata o art. 2.º inciso II, a serem submetidos ao Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA. 
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Art. 10. O órgão ambiental competente, ao indeferir o pedido de licença ou 
autorização, ou ainda sua renovação comunicará, em até trinta dias, a contar de sua 
decisão, ao empreendedor e aos órgãos reguladores da atividade em questão, bem 
como ao Ministério Público, para as medidas cabíveis. 

Art. 11. O órgão ambiental competente fará articulação junto aos órgãos 
competentes do patrimônio histórico-cultural e mineral para, através de termo de 
cooperação, proteger os patrimônios espeleológico, arqueológico e paleontológico e 
alimentar o banco de dados do CANIE. 

Art. 12. Na ocorrência de sítios arqueológicos e paleontológicos junto à cavidade 
natural subterrânea, o órgão ambiental licenciador comunicará aos órgãos 
competentes responsáveis pela gestão e proteção destes componentes. 

Art 13. Os empreendimentos ou atividades já instalados ou iniciados terão o prazo 
de sessenta dias para requerer sua regularização, nos termos desta Resolução. 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15. Fica revogada a Resolução CONAMA n.º 5, de 6 de agosto de 1987. 

MARINA SILVA 

Presidente do Conselho 

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 13 de setembro de 2004. 
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APÊNDICE 9 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 2, DE 20 DE AGOSTO DE 2009 (não constam os 
anexos) 

 

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o disposto no art. 5°do Decreto no 99.556, de 1° de outubro de 1990, 
resolve: 

Art. 1° O grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas será classificado 
de acordo com a metodologia estabelecida nesta Instrução Normativa. 

Art. 2° A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu grau de 
relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise dos atributos 
e variáveis listados no Anexo I, avaliados sob enfoque local e regional. 

Art. 3° Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo 
aquela que possui pelo menos um dos atributos listados abaixo: 

I - gênese única ou rara; 

II - morfologia única; 

III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume; 

IV - espeleotemas únicos; 

V - isolamento geográfico; 

VI - abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 
espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais; 

VII - habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de 
espécies de troglóbios endêmicos ou relíctos; 

VIII - habitat de troglóbio raro; 

IX - interações ecológicas únicas; 

X - cavidade testemunho; ou  

XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa. 

Parágrafo único. Para efeitos desse artigo, o atributo a que se refere seu inciso V só 
será considerado no caso de cavidades com grau de relevância alto e médio. 

Art. 4° Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto 
aquela cuja importância de seus atributos seja considerada: 

I - acentuada sob enfoque local e regional; ou  

II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional. 

Art. 5° Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio 
aquela cuja importância de seus atributos seja considerada: 

I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 

II - significativa sob enfoque local e regional. 
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Art. 6° Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo 
aquela cuja importância de seus atributos seja considerada: 

I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 

II - baixa sob enfoque local e regional. 

Art. 7° Para efeito de classificação do grau de relevância de uma cavidade serão 
considerados de importância acentuada, sob enfoque local e regional, os atributos 
com pelo menos uma das seguintes 

configurações: 

I - Localidade tipo; 

II - Presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica 
importante; 

III - Presença de táxons novos; 

IV - Alta riqueza de espécies; 

V - Alta abundância relativa de espécies; 

VI - Presença de composição singular da fauna; 

VII - Presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou 
relictos; 

VIII - Presença de espécies troglomórficas; 

IX - Presença de trogloxeno obrigatório; 

X - Presença de população excepcional em tamanho; 

XI - Presença de espécie rara; 

XII - Alta projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, 
desta Instrução Normativa; 

XIII - Alta área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3 o do 
art. 14, desta Instrução Normativa; 

XIV - Alto volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem 
na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3 o do art. 14, desta 
Instrução Normativa; 

XV - Presença significativa de estruturas espeleogenéticas raras; 

XVI - Lago ou drenagem subterrânea perene com influência acentuada sobre os 
atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste 
artigo; 

XVII - Diversidade da sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas e 
processos de deposição; 

XVIII - Configuração notável dos espeleotemas; 

XIX - Alta influência da cavidade sobre o sistema cárstico; 

XX - Presença de inter-relação da cavidade com alguma de relevância máxima; 

XXI - Reconhecimento nacional ou mundial do valor estético/ cênico da cavidade; 
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XXII - Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência regional ou 
nacional. 

Parágrafo único. Para efeitos de classificação, também serão considerados como de 
importância acentuada sob o enfoque regional os atributos com as configurações 
listadas nos incisos desse artigo. 

Art. 8° Para efeito de classificação do grau de relevância de uma cavidade serão 
considerados de importância acentuada sob enfoque local, os atributos com pelo 
menos uma das seguintes configurações: 

I - População residente de quirópteros; 

II - Constatação de uso da cavidade por aves silvestres como local de nidificação; 

III - Alta diversidade de substratos orgânicos; 

IV - Média riqueza de espécies; 

V - Média abundância relativa de espécies; 

VI - Constatação de uso da cavidade por espécies migratórias; 

VII - Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque 
local; 

VIII - Presença de estrutura geológica de interesse científico; 

IX - Presença de registros paleontológicos; 

X - Reconhecimento local do valor estético/cênico da cavidade; 

XI - Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência local; 

XII - Presença de água de percolação ou condensação com influência acentuada 
sobre os atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos 
incisos deste artigo; 

XIII - Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência acentuada sobre os 
atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste 
artigo. 

Art. 9° Para efeito de classificação do grau de relevância de uma cavidade serão 
considerados de importância significativa sob enfoque local e regional, os atributos 
com pelo menos uma das seguintes configurações: 

I - Presença de singularidade dos elementos faunísticos sob enfoque regional; 

II - Média projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, 
desta Instrução Normativa; 

III - Média área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do 
art. 14, desta Instrução Normativa; 

IV - Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 
mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, desta Instrução 
Normativa; 

V - Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem 
na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, desta 
Instrução Normativa; 
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VI - Presença de estruturas espeleogenéticas raras; 

VII - Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência significativa sobre 
os atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos 
deste artigo; 

VIII - Diversidade da sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas ou 
processos de deposição; 

IX - Sedimentação clástica ou química com valor científico; 

X - Reconhecimento regional do valor estético/cênico da cavidade; 

XI - Uso constante, periódico ou sistemático para fins educacionais, recreativos ou 
esportivos. 

Parágrafo único. Para efeitos de classificação, também serão considerados como 
de importância significativa, sob o enfoque regional, os atributos com as 
configurações listadas nos incisos desse artigo. 

Art. 10. Para efeito de classificação do grau de relevância de uma cavidade serão 
considerados de importância significativa sob enfoque local, os atributos com pelo 
menos uma das seguintes configurações: 

I - Baixa diversidade de substratos orgânicos; 

II - Baixa riqueza de espécies; 

III - Baixa abundância relativa de espécies; 

IV - Presença de singularidade dos elementos faunísticos sob enfoque local; 

V - Média projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1o do art. 14, 
desta Instrução Normativa; 

VI - Média área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade geomorfológica,conforme definido no § 1o do 
art. 14, desta Instrução Normativa; 

VII - Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem 
na mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1o do art. 14, desta 
Instrução Normativa; 

VIII - Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem 
na mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1o do art. 14, desta 
Instrução Normativa; 

IX - Poucos tipos de espeleotemas e processos de deposição em termos de 
diversidade de sedimentação química; 

X - Uso esporádico ou casual para fins educacionais, recreativos ou esportivos; 

XI - Visitação pública esporádica ou casual na cavidade; 

XII - Presença de água de percolação ou condensação com influência sobre os 
atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste 
artigo; e 

XIII - Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência sobre os atributos 
da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo. 
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Art. 11. Quando a configuração de atributos sob enfoque local não for considerada 
de importância acentuada ou significativa, será, por exclusão, considerada de 
importância baixa. 

Art. 12. Quando a configuração de atributos sob enfoque regional não for 
considerada de importância acentuada ou significativa, será, por exclusão, 
considerada de importância baixa. 

Art. 13. Os estudos para definição do grau de relevância das cavidades naturais 
subterrâneas deverão ser iniciados com a análise das configurações de atributos 
sob enfoque regional, seguindo a chave de classificação do Anexo III desta 
Instrução Normativa. 

Parágrafo único. Para os casos de relações de importância de atributos não 
previstas nos §§ 6º, 7º e 8o do art. 2o do Decreto no 99.556, de 1990, a importância 
dos atributos sob enfoque local assumirá a mesma importância identificada para os 
atributos sob enfoque regional. 

Art. 14. Os estudos espeleológicos a serem realizados para fins de classificação de 
cavidades subterrâneas devem apresentar informações, sob os enfoques local e 
regional, que possibilitem a classificação em graus de relevância das cavidades 
naturais subterrâneas. 

§ 1o As análises referentes ao enfoque local são delimitadas pela unidade 
geomorfológica que apresente continuidade espacial, podendo abranger feições 
como serras, morrotes ou sistema cárstico, o que for mais restritivo em termos de 
área, desde que contemplada a área de influência da cavidade. 

§ 2o As análises referentes ao enfoque regional são delimitadas pela unidade 
espeleológica. 

§ 3o Entende-se por unidade espeleológica a área com homogeneidade fisiográfica, 
geralmente associada à ocorrência de rochas solúveis, que pode congregar diversas 
formas do relevo cárstico e pseudocárstico tais como dolinas, sumidouros, 
ressurgências, vale cegos, lapiás e cavernas, delimitada por um conjunto de fatores 
ambientais específicos para a sua formação. 

§ 4o Os estudos espeleológicos poderão utilizar métodos analíticos e descritivos 
para a avaliação e a integração de dados e informações. 

Art. 15. Os estudos espeleológicos devem ser realizados por equipes 
interdisciplinares contendo, pelo menos: 

I - Levantamento bibliográfico e cartográfico; 

II - Coleta e análise de dados de campo multitemporais; 

III - Análise de laboratório; 

IV - Processamento e integração de dados e informações; e 

V - Consulta a especialistas, comunidades locais, comunidade espeleológica e 
instituições de ensino e pesquisa. 

Parágrafo único Os profissionais responsáveis pela realização dos estudos 
espeleológicos devem estar inscritos no Cadastro Técnico Federal. 

Art. 16. A aprovação dos estudos espeleológicos para fins de classificação do grau 
de relevância de cavidades naturais subterrâneas está condicionada à apresentação 
de informações suficientes à compreensão do ecossistema cavernícola. 



 222

§ 1o Os estudos biológicos devem levar em consideração também o sistema 
subterrâneo, do qual a cavidade natural subterrânea faz parte. 

§ 2 o Os levantamentos biológicos devem atender o mínimo de um ciclo anual com, 
pelo menos, duas amostragens por ano, sendo uma na estação chuvosa e outra na 
estação seca, visando minimamente revelar aspectos decorrentes da sazonalidade 
climática.  

§ 3 o Em regiões que não apresentem estações seca e chuvosa bem definidas, as 
amostragens deverão ser realizadas em duas estações com características 
climáticas distintas. 

§ 4 o Fica dispensada a obrigatoriedade de réplica nas amostragens biológicas em 
cavidade natural subterrânea na qual seja identificado atributo que a classifique com 
grau de relevância máximo. 

§ 5 o As variáveis dos atributos "Riqueza de espécies" e "Abundância relativa de 
espécies" deverão ser definidas comparando-se com outras cavidades da mesma 
litologia sob enfoque local. 

§ 6 o Não havendo base de comparação sob enfoque local quanto às variáveis dos 
atributos "Riqueza de espécies" e "Abundância relativa de espécies", mediante 
justificativa técnico-científica, esta comparação poderá ser feita sob enfoque 
regional. 

§ 7 o A identificação dos organismos deve ser realizada até o nível de espécie, 
sendo facultada, mediante justificativa técnico-científica, a identificação até 
categorias taxonômicas hierarquicamente superiores. 

§ 8 o Nos casos em que não for identificada a espécie, os atributos "Riqueza de 
espécies" e "Abundância relativa de espécies" deverão ser analisados considerando 
o número de morfo-espécies. 

§ 9 o Os procedimentos de levantamento faunístico devem seguir métodos 
consagrados ou de eficácia comprovada cientificamente. 

Art. 17. O atributo referente à destacada relevância histórico-cultural ou religiosa de 
uma cavidade, previsto no inciso XI do § 4º do art. 2o do Decreto no 99.556, de 
1990, será objeto de avaliação pelo órgão competente. 

Art. 18. Constatada a presença de agentes patogênicos e vetores de doença nas 
cavidades estudadas, o fato deverá ser informado às autoridades de saúde pública. 

Art. 19. Qualquer impacto negativo irreversível deverá ser precedido de registro e 
armazenamento cartográfico e fotográfico, bem como de inventário e coleta de 
espeleotemas e elementos geológicos e biológicos representativos do ecossistema 
cavernícola, compreendendo o resgate, transporte adequado e a destinação a 
coleções científicas institucionais. 

Parágrafo único. São vedados impactos negativos irreversíveis em cavidades que 
apresentem ocorrência de táxons novos até que seja realizada a sua descrição 
científica formal. 

Art. 20. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto 
Chico Mendes, no prazo de 90 dias, deverá instituir o Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas-CANIE, parte integrante do Sistema Nacional de 
Informação do Meio Ambiente- SINIMA, que será constituído por informações 
correlatas ao Patrimônio Espeleológico Nacional, de acordo com a Política de 
Informação do Ministério do Meio Ambiente constante da Portaria no 160, de 2009. 
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§ 1o Caberá ao Instituto Chico Mendes realizar a gestão do CANIE, criando os 
meios necessários para sua execução. 

§ 2o O órgão gestor do CANIE poderá credenciar, mediante os instrumentos legais 
de cooperação técnica, a alimentação das informações espeleológicas disponíveis 
no país por outras entidades. 

§ 3o Os órgãos ambientais licenciadores deverão repassar ao CANIE as 
informações espeleológicas inseridas nos processos de licenciamento ambiental, 
inclusive a classificação do grau de relevância. 

§ 4o O empreendedor que vier a requerer licenciamento ambiental deverá realizar 
seu cadastramento prévio no CANIE informando os dados do patrimônio 
espeleológico mencionados no processo de licenciamento, independentemente do 
cadastro ou registro existentes em outros órgãos. 

§ 5o Os dados e informações gerados a partir dos estudos espeleológicos, bem 
como os métodos analíticos e descritivos utilizados para sua avaliação e integração, 
deverão ser inseridos no CANIE pelo responsável pela sua realização. 

Art. 21. A preservação de 2 (duas) cavidades testemunho definidas em 
procedimento de licenciamento ambiental, será condicionante para o licenciamento 
de empreendimentos que causem impactos a outra cavidade de alta relevância. 

§ 1o As cavidades testemunhos preservadas deverão apresentar configurações 
similares de atributos que determinaram a classificação de alta relevância para a 
cavidade alvo de impactos irreversíveis. 

§ 2o As cavidades testemunho definidas no processo de licenciamento têm grau de 
relevância máximo, ficando vedado o licenciamento de atividades que lhes causem 
impactos irreversíveis. 

Art. 22. O Instituto Chico Mendes, por meio da atuação do CECAV, Centro 
Especializado voltado à pesquisa e conservação de cavernas, atuará no 
monitoramento e aperfeiçoamento dos instrumentos relacionados ao controle e uso 
das cavidades naturais subterrâneas. 

§ 1o O CECAV deverá, sempre que entender necessário, solicitar ao órgão 
licenciador informações acerca dos estudos espeleológicos considerados para efeito 
da classificação do grau de relevância de cavidade natural subterrânea, na forma do 
§ 5o do art. 2o da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003. 

§ 2o O CECAV contará, quando necessário, com suporte técnico/científico de 
especialistas, entidades e instituições direta ou indiretamente afetas à espeleologia 
para fins de construção e aprimoramento de instrumentos que contribuam para a 
avaliação, classificação e reclassificação do grau de relevância das cavidades 
naturais subterrâneas.  

§ 3o O Instituto Chico Mendes, através do CECAV, coordenará um comitê técnico 
consultivo, para fins de acompanhamento e avaliação da aplicação deste ato 
normativo nos processos de licenciamento ambiental, com a finalidade de propor ao 
Ministério do Meio Ambiente o aprimoramento das regras técnicas previstas, sempre 
que entender necessário. 

§ 4o A criação e composição do referido comitê serão definidas em ato normativo do 
Presidente do Instituto Chico Mendes, no prazo de sessenta dias, contados da data 
de publicação desta Instrução Normativa. 
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Art. 23. Esta Instrução Normativa deverá ser revista em um prazo máximo de 2 anos 
contados da data de publicação desta Instrução Normativa. 

Art. 24. Ficam aprovados os Anexos I, II e III como parte integrante desta Instrução 
Normativa.  

Art. 25. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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