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RESUMO 

O parque estadual Terra Ronca (PETeR) é o maior complexo de 

geosítios da américa latina situado no nordeste do Goiás. A presente pesquisa teve 

como objetivo diagnosticar, analisar e avaliar os principais impactos ambientais 

causados pelo espeleoturismo do Sistema Terra Ronca I e II, uma das cavidades 

mais visitadas e de importância turística da região. Para realização da pesquisa 

foram utilizadas fichas preliminares de caracterização, avaliação e análise dos 

impactos, e uma matriz de avaliação qualitativa e quantitativa dos impactos 

ambientais que leva em consideração a ocorrência, reversibilidade, amplitude do 

impacto, duração, origem e grau de impacto nos meios físico, biótico e antrópico. 

Constatou-se que o turismo responsável é uma importante estratégia para mitigar os 

impactos no ambiente de caverna. Foram identificadas duas principais causas dos 

impactos na cavidade Terra Ronca, o assoreamento e a visitação turística 

desordenada. Para a mitigação dos impactos ambientais identificados, recomenda-

se o desenvolvimento de ações voltadas para a recuperação e conservação das 

áreas degradadas na cavidade e no parque. 

 

Palavras chaves: Caverna Terra Ronca; Impactos Ambientais; Geosítios; 

Espeleotemas; Espeleologia. 
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Abstract 

 

Terra Ronca State Park (PETeR) is the greatest geosite complex in Latin America 

located in the northeast of Goiás. The present research had the objective of 

diagnosing, analyzing and evaluating the main environmental impacts caused by 

speleotourism of the Ronca I and II Terra System, one of the most visited cavities 

and of tourist importance in the region. To carry out the research, preliminary 

characterization, evaluation and analysis of impacts were used, and a matrix of 

qualitative and quantitative evaluation of the environmental impacts that takes into 

account the occurrence, reversibility, amplitude of impact, duration, origin and degree 

of impact in the environmental Physical, biotic and anthropic. It was found that 

responsible tourism is an important strategy to mitigate impacts on the cave 

environment. Two main causes of impacts were identified in the Terra Ronca cavity, 

silting and disorganized tourist visitation. To mitigate the identified environmental 

impacts, it is recommended to develop actions aimed at the recovery and 

conservation of degraded areas in the well and in the park. 

 

Keywords: Terra Ronca Cave; Impact Matrix; Geosite; Speleothems; Espeleology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Patrimônio Espeleológico representa o conjunto de geosítios de um 

local, delimitado geograficamente, onde ocorrem elementos de geodiversidade, com 

importantes valores do ponto de vista científico, cultural e turístico. Possuem 

diversas fisionomias de relevo cárstico e são locais de alta procura por turistas, 

visitantes e pesquisadores (MOREIRA, 2008). Nesse sentido, as atividades 

econômicas turísticas, como, por exemplo, o trabalho de guia turístico de cavernas, 

são um meio de geração de renda para a população das regiões próximas a esses 

ambientes. 

Os estudos voltados para as cavidades naturais subterrâneas (CNS), 

ou cavernas, são chamados de espeleologia. Essa ciência busca compreender, 

explorar, observar e interpretar as cavernas, tendo como critério de análise o 

conhecimento de seu processo de formação, o meio que se insere e o ambiente 

propriamente dito (MARRA, 2001). 

A fim de conservar esses patrimônios, foram criadas as Unidades de 

Conservação (UC’s) como uma estratégia de proteção do meio ambiente e dos 

recursos naturais, através da Lei Federal Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) (BRASIL, 2000). O 

SNUC permite atividades de recreação, de turismo ecológico e a visitação pública 

em cavernas, as quais estão sujeitas às normas estabelecidas no plano de manejo 

da unidade.  

Conforme Souza e Duarte (2015), da década de sessenta até os anos 

2000, as agendas sociais e políticas internacionais tiveram uma preocupação 

coletiva com a manutenção e a preservação dos bens naturais do planeta. Hoje, há 

um maior debate sobre a conscientização ecológica e a preservação ambiental. 

Nesse sentido, surge a proposta do turismo responsável que 

compreende o conjunto de bens e serviços que geram desenvolvimento econômico 

equilibrado de maneira local e regional, além de socialmente justo, e são uma 

alternativa de uso das Unidades de Conservação (UC’s). A base para o crescimento 

sustentável do turismo está na agregação do urbano e rural num processo 

econômico diversificado que valoriza a proteção das paisagens naturais e sua 

diversidade.  
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Cañada (2012), afirma que o turismo responsável pode ser visto como 

um movimento capaz de expor e denunciar os impactos negativos causados pelo 

turismo não sustentável, promovendo a responsabilidade por parte de todos os 

protagonistas envolvidos de modo, a favorecer o turismo responsável, onde se 

prioriza os benefícios da comunidade. Por esse motivo o turismo responsável passa 

a ser considerado prioritário. 

Segundo Lobo (2008), a inserção do turismo no ambiente natural deve 

ser balizada em uma perspectiva de mínimo impacto ambiental, adotando-se o 

turismo responsável, o qual incentiva o desenvolvimento sustentável. 

De uma forma geral, as atividades turísticas em UC’s e locais com 

incidência cavidades naturais subterrâneas geram impactos ao ambiente. Bahia e 

Sampaio (2005), destacam que os principais impactos são gerados devido ao 

acesso dos turistas nas cavernas. Lino (2001) cita que a visitação desordenada é 

geradora de uma série de consequências negativas para as cavidades naturais, das 

quais ressalta a expulsão e morte de morcegos, a quebra de espeleotemas1 e o lixo 

deixado no local. Outro impacto significante ocorre na atmosfera das cavernas, 

através da variação de temperatura causada pela respiração dos visitantes.  

O Parque Estadual Terra Ronca (PETeR) é o maior complexo de 

cavernas da América Latina e fica situado no nordeste do estado de Goiás. Suas 

cavidades naturais subterrâneas são as principais atrações de relevo cárstico. A 

região do parque possui formações de dolinas, paredões rochosos, cachoeiras, 

cânions e abrigos2. 

O PETeR é uma unidade de conservação e de proteção integral, criada 

pela Lei Estadual N° 10.879, de 07 de julho de 1989, e visa proteger o patrimônio 

espeleológico existente nessa região. A UC também garante a proteção da fauna, 

flora e mananciais, preservando esse meio ambiente que possui grande relevância 

ecológica e turística. 

Para realização do estudo foi escolhida uma das mais importantes 

cavernas que compõe o complexo do Parque Estadual de Terra Ronca, a caverna 

Terra Ronca, que está inserida no mapa de distribuição de CNS, com visitação 

regular em Unidades de Conservação (UC’s) brasileiras (FIGUEIREDO, 2016, p. 68).  

                                            
1
 Formações rochosas que ocorrem no interior das cavernas. 

2
 Cavidade natural com altura da entrada da cavidade menor que a da entrada de uma caverna. 
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A caverna Terra Ronca é um sistema de cavernas divido em Terra 

Ronca I e II. É a cavidade natural mais visitada da região onde ocorrem atividades 

de turismo ecológico e religioso, com festas regionais cristãs, como a Romaria da 

Lapa de Terra Ronca, que acontecem em sua entrada, além de atividades de 

espeleoturismo que visam explorar o ambiente interno da cavidade. 

A formação dessa caverna se deu através da ação da água que vem 

da vertente goiana da Serra Geral de Goiás. Esse processo intempérico acarreta na 

dissolução das rochas calcárias do Grupo Bambuí presentes no parque, formando 

as diferentes formas de cavidades naturais (ROCHA; NASCIMENTO; BERNARDI, 

2017). O parque constitui um conjunto de calcários que são favoráveis às formações 

de cavidades naturais subterrâneas. 

Segundo o site de UC’s do Brasil (ISA), as principais causas de 

impacto ambiental nessa região são a caça de animais silvestres, mineração, o 

turismo desordenado, a extração ilegal de produtos agroflorestais e incêndios e 

queimadas da vegetação nativa.  

Nesse contexto, a presente pesquisa objetivou diagnosticar, analisar e 

avaliar os principais impactos ambientais causados pelas atividades turísticas na 

caverna Terra Ronca I e II.  

Espera-se que os resultados da pesquisa possam contribuir para 

análise e ampliação dos estudos espeleológicos e voltados para conservação de 

ambientes cavernícolas. Além de dar subsídio ao município de São Domingos, e aos 

povoados próximos, para a construção do turismo ecológico responsável na região, 

a fim de evitar danos aos ambientes de caverna e aos espeleotemas locais. 

 

1.1. O turismo responsável e seus impactos ambientais 

 

Por existirem inúmeras possibilidades de exploração turística de 

cavernas, esses ambientes colaboram para o desenvolvimento do turismo de 

natureza, dando visibilidade ao espeleoturismo.   

O parque, inserido em uma unidade de conservação (UC), destaca-se 

por conter um grande número de cavernas e espeleotemas, porém as atividades 

turísticas em cavernas na região causam relevantes impactos no ambiente que são 

decorrentes das visitações. 
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Apesar dos poucos estudos sobre o turismo em Terra Ronca, percebe-

se que essa atividade ganha cada vez mais importância na região. Nesse sentido, é 

fundamental tratar o tema levando em consideração os possíveis impactos negativos 

que essa atividade pode ocasionar sobre as populações locais e aos ambientais 

naturais. Lobo (2015) afirma que a rotineira falta de gestão especializada e de 

estudos prévios ao uso turístico geram uma série de alterações negativas no 

ambiente cavernícola. Em casos extremos, podem até causar danos ambientais 

irreversíveis. 

Diversos setores econômicos e políticos no Brasil abordam a 

importância do turismo responsável e a preocupação com os impactos sobre as 

comunidades locais e os ecossistemas, além de ser observada a importância do 

turismo sustentável. Preservar a natureza, o bem estar das comunidades que 

recebem os turistas e o cuidado com a segurança do turista são os principais 

objetivos do turismo responsável. 

Sansolo (2013) afirma que o papel do poder público no processo de 

turistificação se viabiliza por meio de políticas públicas, as quais muitas vezes não 

atendem as especificidades regionais e locais, ou seja, não ocorre a construção de 

políticas que levem em consideração as demandas da população e as 

particularidades do meio ambiente local. 

O parque de Terra Ronca representa um ambiente de grande potencial 

para o espeleoturismo. Apresenta ricos recursos de vegetação, típica do cerrado, 

fauna e recursos hídricos. Segundo Filho e Matteucci (2001), o parque destaca-se 

pelo seu complexo de cavernas, considerada sua vocação turística. Cabe ressaltar 

que o parque protege sete das trinta maiores cavernas do Brasil, segundo 

informações geradas pela Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE). 

Com o avanço e crescimento da visitação turística no parque, a UC 

torna-se mais vulnerável à degradação das cavidades naturais subterrâneas e que, 

mais gravemente, impacta na formação dos espeleotemas. Ainda que essas 

atividades tragam danos negativos ao ambiente local, observa-se que a UC é um 

mecanismo político eficaz na proteção do meio ambiente, pois limita as atividades 

turísticas na área e consequentemente reduz, de certa forma, os impactos causados 

pelos visitantes.  
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As comunidades locais interagem com os turistas e com a indústria do 

turismo (PEDREGAL, 2009), nesse sentido, as instituições governamentais devem 

estimular a cooperação entre os atores locais e os grupos de turistas (FADINE, 

2015). 

Observa-se um crescente aumento do turismo em cavernas na região, 

entretanto percebe-se que outras localidades do parque recebem poucos ou não 

recebem turistas. No caso do turismo em cavernas, existe um limite de visitantes por 

guiagem3 para que o impacto no local seja menor. Também, existem outros atrativos 

turísticos que permitem uma quantidade maior de pessoas por passeio, como em 

cachoeiras, rios e outras paisagens. 

O SEBRAE, em 2012, criou o Manual de Operações do Plano 

Emergencial de visitas turísticas, voltado especificamente para as cavernas 

Angélica, Terra Ronca, São Bernardo e São Mateus, o qual cita que não se pode 

afirmar que o desenvolvimento do turismo no PETeR gerará benefícios 

socioeconômicos e ambientais esperados para a comunidade e seu mercado 

interno. É possível observar que o turismo na região afeta significativamente o 

equilíbrio ecológico das cavernas mais visitadas do PETeR, principalmente, a 

caverna Terra Ronca. 

Lobo (2008) afirma que a territorialidade turística é gerada sobre a 

influência e lógica do mercado, onde a natureza intacta se converte em produto 

almejado e a mesma passa a ser classificada como mercadoria. 

 

1.2. Impactos ambientais causados pelo espeleoturismo 

 

A atividade espeleoturística deve ser gerida de forma cuidadosa, pois 

suas formações naturais não são resilientes. Baker e Genty. (1998) afirmam que há 

influência destrutiva de visitantes nas cavernas pelos efeitos da respiração, 

causando alterações na temperatura de até 3° C, podendo ocasionar interrupção ou 

interferir nos processos de formação que controlam o desenvolvimento dos 

espeleotemas. Como a atmosfera muda em relação à presença dos turistas, estas 

perdem a capacidade de formação de novos e antigos espeleotemas (SMITH; 

WYNN; BAKER, 2013). 

                                            
3
Guiagem: percurso realizado na orientação de guias com os visitantes. 
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Esse efeito afeta em maior grau as formações como as Helectites, que 

são espeleotemas delicados e raros. Assim como as Estalactites Tubulares, 

popularmente chamadas de canudos, e outras formações características de 

ambientes de caverna.  

As formações rochosas presentes em cavernas se desenvolvem em 

longos períodos geológicos. O turismo sem planejamento e não realizado de 

maneira cautelosa pode ocasionar significantes impactos nessas formações. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Delimitação e caracterização da área de estudo 

A pesquisa foi realizada no Parque Estadual Terra Ronca localizada no 

nordeste do estado de Goiás - GO (Figura 1). Na área do município de São 

Domingos (ponto 1), excedendo a extremidade sul, a qual pertence ao município de 

Guarani de Goiás (ponto 2). Limita-se a leste do parque a rodovia GO-108, que 

atravessa o povoado São João Evangelista, na altura da porção central desta 

unidade de conservação (ROCHA; NASCIMENTO, BERNARDI, 2017). 

 

FIGURA 1 - Localização e limite do Parque Estadual Terra Ronca, Goiás 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O município de São Domingos, conta com uma população de 

aproximadamente 12.307 habitantes (IBGE, 2016). Segundo Matteucci (2004), a 

área total do parque corresponde a 56.912,9923 hectares e ocupa 16,31% da área 

do município de São Domingos. 
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Em escala maior, a região se insere na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paranã, mais conhecida como Vale do Rio Paranã (Barroso et al, p. 415, 2015; 

SIEG, 2014). 

Essa microrregião do Vão do Paranã localiza-se entre as latitudes 13,3º 

S e 15,5º S e entre as longitudes 45,5º W e 47,5º W, tendo aproximadamente 17.000 

km² (Figura 2). O Vão do Paranã possui clima Tropical (Aw), o mês mais frio da 

região atende temperatura superior a 18ºC (IBGE, 1995). 

É composta por 12 municípios: Simolândia, Guarani de Goiás, Flores 

de Goiás, Mambaí, Sítio da Abadia, Buritinópolis, São Domingos, Damianópolis, 

Divinópolis de Goiás, Iaciara, Posse e Alvorada do Norte (TRINDADE, 2016;  

MATTEUCCI, 2003; FERNANDES, 2009; HERMUCHE, 2010; OLIVEIRA, 2014). 

 

FIGURA 2 - Microrregião do Vão do Paranã, seus municípios e o Estado de Goiás, Trindade, 2016. 
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Fonte: Trindade, 2016. 

 

O parque encontra-se na província espeleológica do grupo Bambuí e 

está inserido no distrito de São Domingos. Segundo Dutra (1996) esse distrito 

também é composto pelos municípios de Aurora do Norte (TO), Campos Belos (GO), 

São Domingos (GO), Guarani de Goiás (GO) e Posse (GO). Fazendo limites ao 

norte com a cidade de Dianópolis (TO), ao sul com a cidade de Formosa (GO), a 

leste com a Serra Geral de Goiás (GO/BA) e a oeste com a Serra Geral do Paranã 

(GO/TO). 
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ROCHA; NASCIMENTO; BERNARDI (2017), explicam que o parque 

está inserido numa região que compreende o divisor de águas das bacias 

hidrográficas dos rios São Francisco e Tocantins, onde as cavernas formaram-se 

pela ação da água que desce a vertente goiana da Serra Geral de Goiás, 

dissolvendo as rochas calcárias do Grupo Bambuí ali presentes.  

É uma região de relevos cársticos, onde as redes de drenagem se 

aproveitam das falhas e fraturas para formar vales estruturais, grutas e pontes 

cársticas, dentre outros tipos de relevos (IBGE, 1995). A área do parque está 

inserida em cinco domínios topográfico-pedológicos alongados na direção norte-sul 

(Figura 3). Dentre esses domínios, dois são predominantes, a areia quartzosa, com 

inclinação para oeste, e os cambissolos, cujo relevo foi influenciado pelo 

escoamento superficial (ROCHA; NASCIMENTO; BERNARDI, 2017). 
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Figura 3: Mapa de agrupamentos para a região do PETeR.

 

Fonte: Rocha et al. (2017). 

 

2.2. Coleta e análise dos dados 

 

O presente trabalho tem natureza de pesquisa prática aplicada e de 

objetivo exploratório, caracterizado como interdisciplinar, prática, de observação 

direta e indireta. 

O levantamento das características ambientais da caverna foi realizado 

em duas viagens de pesquisa de campo. Os dados foram coletados entre os dias 26 

e 28 de maio. Para o diagnóstico preliminar foram utilizadas três fichas de campo, a 
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ficha de Caracterização Geral (Apêndice A1 e A2), o Protocolo de Avaliação Rápida 

de Impacto Ambiental em Cavernas (Apêndice B1 e B2) e o Protocolo de Análise 

Rápida do Estado de Conservação das Cavidades (Apêndice C1 e C2).  

A ficha de caracterização geral (Ficha 1) foi utilizada para o diagnóstico 

das características físicas, bióticas e antrópicas da caverna. Foi elaborada a partir 

do método de Dias (2003) e indicadores utilizados por Donato (2011). A ficha 

contém as seguintes informações:  

 

o Características gerais e acesso da cavidade;  

o Características sobre a entrada principal - posição do afloramento 

rochoso, localização e tipologia;  

o Espeleomensura - topografia subterrânea;  

o Geoespeleologia4 - litologia, espeleogênese, hidrologia, cavidade 

com presença de água, ornamentação dos espelotemas e 

espeleotemas pouco comuns;  

o Bioespeleologia 5 - fauna interna e aporte energético; Intervenções 

antrópicas – área externa: atividades próximas à cavidade, 

vegetação e afloramento – área interna: estado da cavidade, 

causas prováveis do impacto. 

 

O Protocolo Rápido de Avaliação de Impacto Ambiental em Cavernas 

(Ficha 2) foi construído com base no modelo de levantamento proposto por Donato 

(2011) e conteve indicadores de Donato et al. (2014), Azevedo e Bernard (2015). A 

ficha separa os eventuais causadores de impacto em mineração, agropecuária, 

espeleoturismo, urbanização, represamento e obras de engenharia.  

A avaliação rápida dos impactos ambientais foi utilizada para 

identificação e avaliação das atividades causadoras dos impactos ambientais. Os 

dados indicadores que classificam os tipos de impacto são pontuados pelo grau de 

magnitude do impacto (indica a gravidade do impacto no ambiente) e são 

classificados em magnitude baixa, média, alta e extrema:  

 

                                            
4
 Caracteriza a geologia e a ornamentação dos espeleotemas. 

5 
Descreve a fauna interna e o aporte energético e intervenções antrópicas. 
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o Baixa: quando a utilização/destruição dos recursos naturais é 

desprezível quanto ao seu esgotamento e/ou a degradação do meio 

ambiente e da comunidade é reversível em curto prazo (até 1 ano) -  

Adicionar 2 pontos. 

o Média: quando a utilização/destruição de recursos naturais é 

considerada, sem que haja possibilidade de esgotamento das 

reservas naturais. E/ou a degradação do meio ambiente e da 

comunidade é reversível em médio prazo (de 2 a 10 anos), a partir 

de ações imediatas - Adicionar 4 pontos. 

o Alta: quando a utilização/destruição de recursos naturais é 

considerada, havendo possibilidade de esgotamento das reservas 

naturais. E/ou a degradação do meio ambiente e da comunidade 

reversível em longo prazo (de 11 a 50 anos), a partir de ações 

imediatas - Adicionar 6 pontos. 

o Extrema: quando a ação provoca a escassez de recursos naturais, 

a degradação do meio ambiente e da comunidade. E/ou não tendo 

muitas possibilidades de reversibilidade, ou precisando de mais de 

51 anos para ocorrer - Adicionar 10 pontos. 

 

Para a avaliação foram definidos como tipos de impactos a supressão 

total da caverna, supressão parcial da caverna, assoreamento, alterações 

estruturais, alterações do solo, poluição sonora, poluição da água subterrânea, 

supressão da vegetação natural, obras de alvenaria, visitação desordenada/ 

vandalismo, alcance dos impactos. Dada às pontuações, classifica-se a situação da 

caverna em seis categorias de acordo com o estado de impacto ambiental:  

 

o Relativamente intacta - pontuação maior ou igual a 7 pontos; 

o Relativamente estável - pontuação de 8 até 34 pontos;  

o Vulnerável - pontuação de 35 até 61pontos;  

o Em perigo - pontuação de 62 a 84 pontos;  

o Criticamente em perigo - pontuação de 85 até 99 pontos;  

o E extinta - pontuação de 100 pontos.  
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O Protocolo Rápido de Análise de Estado de Conservação da Caverna 

(Ficha 3) foi baseado na ferramenta de análise de Donato (2011). A ficha foi utilizada 

para análise do estado de conservação e/ou restauração da caverna. É constituída 

de informações sobre o ambiente interno e externo, das características do meio 

biótico, abiótico e antrópico. Os indicadores, de natureza qualitativa e quantitativa, 

são analisados pelos critérios de classificação, pontuação estimada e pontuação 

alcançada, que indicam na análise a situação da caverna em três níveis de 

prioridade: 

 

o Prioridade baixa: pontuação ≤ 42 pontos; 

o Prioridade média: pontuação 43 até 86 pontos; 

o Prioridade alta: pontuação ≥ 87 pontos; 

o Pontuação máxima: 128 pontos / mínima: 7 pontos. 

 

A partir dos dados coletados, foi construída uma matriz de avaliação 

quali-quantitativa dos impactos ambientais causados pelo espeleoturismo, tendo 

como base a matriz de Leopoldo (1971), que consiste na caracterização das 

principais atividades e ações impactantes, e dos componentes ou elementos do 

sistema ambiental. Os impactos descritos na matriz, escolhidos pelo grau de 

relevância para a pesquisa, foram extraídos de estudos de impacto ambiental de 

Sobral et al. (2007), Donato e Ribeiro (2011), e Cajaiba (2014). 

Na matriz são classificados os impactos, divididos em meio físico, 

biótico e antrópico, e utilizados indicadores que classificam as características de 

ocorrência, reversibilidade, amplitude do impacto, duração, origem e grau de 

impacto. Cada indicador possui características específicas para análise dos dados e 

são interdependentes. Os impactos classificados são: 

 

o Aumento da concentração de gases; 

o Aumento dos processos erosivos; 

o Compactação do substrato (Pisoteamento); 

o Poluição dos Recursos Hídricos; 

o Espeleotemas danificados; 
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o Espeleotemas: relação à quantidade de exemplares de tipos 

diferentes e sua conservação; 

o Poluição Sonora e Luminosa; 

o Redução da biodiversidade nativa; 

o Desmatamentos; 

o Queimadas; 

o Visitação turística desordenada; 

o Turismo Responsável; 

o Lixo interno/externo; 

o Presença de trilhas. 

 

Nessa pesquisa, a redução da biodiversidade abrange a interrupção 

dos fluxos gênicos, stress da fauna local, contaminação da cadeia alimentar, 

redução da capacidade de sustentação e afugentamento da fauna terrestre. A 

compactação do solo integra a diminuição da base genética e a redução da biota do 

solo. 

No indicador de ocorrência, caso a prática se faça sentir em 

determinados períodos cíclicos, que podem existir ou não ao longo do tempo, o 

impacto é pontuado com o algarismo 1. Caso o impacto persista por algum tempo a 

pontuação é 3. Quando prática executada continua ou o impacto decorrente da ação 

seja permanente, a pontuação é 5. 

Na amplitude do impacto, quanto ao seu alcance, quando o efeito se 

dissemina por uma área além das imediações da localidade onde se dá a ação, a 

pontuação é 5. Quando o efeito se restringe ao próprio local da ação, a pontuação é 

1.  

A reversibilidade remete ao retorno dos parâmetros ambientais às 

condições originais. Caso cessada a ação o fator ambiental retorna às condições 

originais, ou seja, quando a ação da prática for reversível, a pontuação é 1. Quando 

descontinuada a ação o fator ambiental afetado não retorna às condições originais, 

pelo menos em um horizonte de tempo plausível pelo homem, a pontuação é 5. 

Quanto à duração, faz referência ao tempo que o impacto e seus 

efeitos persistem no ambiente. Quando seus efeitos tiverem duração de até 1 ano, a 
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pontuação é 1. Quando seus efeitos tiverem duração de 1 a 10 anos, a pontuação é 

3. Quando seus efeitos tiverem duração de 10 a 50 anos, a pontuação é 5.  

A origem remete à procedência do impacto. Quando é uma reação 

secundária da ação, ou quando é componente de uma cadeia de reações, a 

pontuação é 1. Quando resulta de uma relação de causa e efeito, ou de origem 

indireta, a pontuação é 5. 

O grau de Impacto é o critério que indica a gravidade do impacto no 

meio ambiente. Quando a utilização dos recursos naturais é desprezível quanto ao 

seu esgotamento e à degradação do meio ambiente e da comunidade, sendo 

reversível, a pontuação é 1. Quando a utilização de recursos naturais é considerada, 

sem que haja possibilidade de esgotamento das reservas naturais, sendo a 

degradação do meio ambiente e da comunidade reversível, porém com ações 

imediatas, a pontuação é 3. Quando a ação provoca a escassez de recursos 

naturais, a degradação do meio ambiente e da comunidade, não tendo muitas 

possibilidades de reversibilidade, a pontuação é 5. 

Na matriz, a pontuação dos impactos é classificada em grau baixo, 

quando o impacto for pontuado entre 1 - 10, médio entre 11 - 20 pontos, e alto entre 

21 - 30 pontos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Avaliação dos impactos ambientais no sistema de cavernas Terra Ronca I e II 

Atualmente, existem poucos dados sistematizados sobre o turismo em 

cavernas no PETeR. Observa-se que há um crescente interesse pelo 

espeleoturismo na região, que apresenta alto potencial para esse tipo de atividade. 

O turismo em cavernas no parque é uma das atividades econômicas dos municípios 

e povoados da região. 

O espeleoturismo é uma atividade que precisa ser conduzida dentro de 

bases criteriosas devido à fragilidade do ecossistema (CAVALCANTI et al, 2012), 

pois representa uma das mais agudas maneiras de dilapidação e destruição dos 

ecossistemas cavernícolas, além de envolver riscos aos visitantes se realizado sem 

as devidas medidas de segurança (LINO, 2001). 

O decreto 6.640/08 de 7 de novembro de 2008, que dispõe sobre a 

proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional, não 

proíbe que as cavidades recebam visitações, nem mesmo as classificadas com 

máxima relevância. Entretanto, o uso desses locais deve ser realizado com as 

devidas medidas de proteção do ambiente, assegurando a manutenção e a 

integridade física, além do seu equilíbrio ecológico. As avaliações apresentadas a 

seguir podem auxiliar na prevenção de impactos negativos irreversíveis nessas 

cavernas. 

A entrada da caverna Terra Ronca I e II está situada na área de 

Cerrado cuja fitofisionomia é de mata seca em área de montanha com incidência de 

área de pasto nas proximidades. A rodovia GO 108, não pavimentada, passa em 

frente à boca da cavidade (Figura 4). O acesso à entrada é por meio de uma área de 

uso intensivo de aproximadamente 10.000 m² (Figura 5), cuja trilha é de baixo grau 

de dificuldade. A posição do afloramento rochoso é entre meio e baixo, localizado no 

plano do terreno, com tipologia retangular e de arco. 
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FIGURA 4 - Rodovia GO 108, trecho que passa em frente a caverna Terra Ronca 

 

  Foto: Clara Sales de Moraes, 2014 

 

FIGURA 5 - Área de uso intensivo situada em frente a entrada da caverna 

 

Elaborada pela própria autora 

 

Na geoespeleologia, a cavidade topografada apresenta em sua litologia 

o calcário dolomítico. Com estruturas classificadas em horizontal, sub-horizontal, 

sub-vertical, inclinado, dobramentos e fraturas. A observação da hidrologia foi 

realizada em período seco e possui espeleogênese de genética freática em estágio 
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maduro, pois é encontrado o mineral gipso em alguns salões antigos que possuem 

pouca infiltração.   

Atualmente seu fluxo hidrológico é de volume grande, ativo e perene, 

com o rio da Lapa que percorre por toda a sua extensão, seu destino direciona-se 

em sentido NE SW e LO, obedecendo à geologia estrutural da área (ROCHA; 

NASCIMENTO, BERNARDI, 2017). Também, foram identificados na cavidade 

gotejamentos, umidade no piso e locais com água parada. 

Na ornamentação foram encontrados os espeleotemas comuns tites, 

mites, colunas, cortinas, microtravertinos, represas de travertinos e escorrimentos, 

todos em grande quantidade ao longo da cavidade e em pontos isolados. Observou-

se que diversos tipos espeleotemas encontravam-se danificados (Figura 6). 

Também foram identificados espeleotemas pouco comuns, como pérolas, tites com 

canudos, tites com flor de aragonita, estalactites tubulares (canudos) em grande 

quantidade e com distribuição em pontos isolados na extensão dos salões. 

 

FIGURA 6 - Espeleotemas danificados. a: estalactite quebrada; b: flor de aragonita depredada 

 

Fotos elaboradas pela autora, 2017. 

 

Na bioespeleologia, em sua fauna interna foram identificados os 

artrópodes terrestres insecta (barata, abelha, mosquito, grilo, esperança, 

permilongo) na entrada em zona eufótica6. Aracnídeos (Figura 7) localizados na 

entrada e no meio em zona eufótica, disfótica e afótica, e os diplopodas (Figura 8) 

                                            
6
 Onde há maior intensidade de incidência de luz. 

a b 
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localizado no meio, em zona afótica7, e os amblipígeos, no meio e no final em zona 

disfótica8. 

 

FIGURA 7 - a e b: aracnídeos em zona eufótica e afótica, respectivamanete 

 

Fotos elaboradas pela autora, 2017. 

  

FIGURA 8 - Diplopoda em zona afótica 

 

Foto elaborada pela autora, 2017. 

 

Outros animais encontrados foram morcegos hematófagos e 

insetívoros, encontrados na entrada e meio da cavidade em zona eufótica e afótica, 

e peixes, localizados no meio da cavidade em zona afótica e disfótica. Dos aportes 

energéticos, foram identificados guano (fezes) novo, animais mortos e serrapilheira 

(Figura 9). 

 

                                            
7
 Local sem incidência de luz. 

8
 Onde há pouca incidência de luz. 

a b 
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FIGURA 9 - Travertino com água parada e serapilheira 

 

Foto elaborada pela autora, 2017 

 

Das intervenções antrópicas na área externa foram observadas 

atividades nas áreas próximas, como pousadas, estradas e pastagem, além de 

desmatamento antigo e remoção de árvores isoladas na área de uso intensivo 

localizada na entrada da caverna. Todos a uma distância de aproximadamente 30 

metros. Foi observado que o afloramento rochoso encontra-se em estado intacto, 

porém com algumas danificações na entrada como quebra de estruturas e blocos. 

Na área interna da cavidade observaram-se formações alteradas e 

depredadas na entrada, no meio e no final da cavidade, com espeleotemas 

danificados e pisoteio do substrato (Figura 10). Esses impactos são causados pela 

atividade de visitação desordenada e atos de vandalismo, além do uso religioso com 

a festa da Romaria da Lapa de Terra Ronca, que ocorre uma vez ao ano na entrada 

da caverna e reuni grande número de visitantes. 

Os dois atores usam a mesma área, porém o uso religioso só acontece 

na área de uso restrito e na entrada da caverna. E os turistas utilizam toda a caverna 

para a visitação. 
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FIGURA 10 - Pisoteio do substrato e formações delicadas 

 

Foto elaborada pela autora, 2017. 

 

 Sobral et al (2007) constatou na avaliação dos impactos ambientais no 

parque nacional da Serra de Itabaiana (SE), que uma das principais atividades 

causadoras de impactos é o uso religioso e ao vandalismo. No caso de Terra Ronca, 

para esse fim, foram feitas alterações na entrada da cavidade que facilitam o 

acesso, como corrimões, passarela, escada e ponte de madeira, além de um altar 

de alvenaria (Figura 11). Esse tipo de atividade e o acesso fácil à cavidade podem 

ocasionar danos à fauna pelos ruídos, e danos físicos com a compactação do 

substrato e danificação nos espeleotemas. 

 

FIGURA 11 - Altar religioso em alvenaria na entrada da caverna Terra Ronca 

 

Foto de Mateus Castilho, 2017. 
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Dos 11 impactos utilizados como parâmetro na ficha de avalição rápida 

de impacto, oito foram identificados no sistema de cavernas Terra Ronca I e II, são 

eles:  

o Supressão parcial da caverna;  

o Alterações estruturais: rachaduras, desplacamentos, quebra de 

espeleotemas, abatimento antigo e recente de blocos;  

o Alterações do solo: erosão, impermeabilização, soterramento de 

espeleotemas, pisoteio de formações delicadas, compactação de 

pavimento; 

o Supressão da vegetação natural: desmatamento e queimadas; 

o Obras de alvenaria: iluminação, passarela, altar, escada e ponte de 

madeira;  

o Visitação desordenada: lixo, depredação, alterações 

microclimáticas; e 

o  Assoreamento do corpo hídrico.  

 

Na avaliação do grau dos impactos identificados na caverna Terra 

Ronca I e II, obtidos na ficha de avaliação rápida, a soma da pontuação total foi de 

64 pontos (Tabela 1). Essa pontuação alcançada na análise dos dados classifica a 

caverna Terra Ronca como em situação de perigo. Esse cenário ilustra a gravidade 

da ocorrência de atividades turísticas desordenadas, que podem ocasionar alto risco 

de extinção do afloramento, empobrecimento e alterações do nicho ecológico, 

danificação dos espeleotemas, perda de habitat da fauna e flora silvestre e 

alterações nos processos ecológicos singulares. 
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TABELA 1- Pontuação da magnitude dos impactos ambientais identificados na Terra Ronca I e II 

 

A presença excessiva de visitantes pode causar alteração da 

temperatura, umidade e da composição do ar por conta do calor corporal e da 

respiração humana, além de compactação do solo devido ao pisoteio excessivo, 

deposição de lixo e restos de alimentos deixados pelos visitantes. (TRAJANO, 2000; 

SANO, 2007; AZEVEDO e BERNARD, 2015). 

Os dados do estado de conservação da caverna foram obtidos na ficha 

de análise rápida do estado de conservação das cavidades. Em seu ambiente 

externo (Tabela 2), no meio biótico, foram identificadas atividades de pastagem, 

reflorestamento (mudas plantadas na área de uso intensivo) e vegetação 

característica da região. No meio físico apresenta características de 

heterogeneidade ambiental de paisagens cársticas em seu entorno. No meio 

antrópico, a cavidade recebeu pontuação maior por estar inserida em UC, foram 

identificadas alterações antrópicas de origem doméstica (lixo) e presença de 

construções e modificações do ambiente. 

 

 

 

TIPO DE IMPACTO 

 

PONTUAÇÃO ALCANÇADA 

Supressão parcial da caverna  6 

Assoreamento  4 

Alterações estruturais  10 

Alterações do solo 10 

Poluição sonora  2 

Supressão da vegetação natural  6 

Obras de alvenaria  6 

Visitação desordenada 10 

Alcance do(s) impacto(s), levando em consideração a 

ação mais impactante 
10 

PONTUAÇÃO TOTAL 64 
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TABELA 2 - Análise do estado de conservação do ambiente externo da caverna Terra Ronca I e II 

AMBIENTE EXTERNO 

Característica analisada Classificação 
Pontuação 

alcançada 

Meio Biótico  
 

Tipo de ocupação no entorno da 
caverna 

Vegetação natural 
(bioma característico 

da região) 

5 

Pastagem, 
Agricultura, 

Monocultura, 
Reflorestamento. 

5 

Meio Físico   

Heterogeneidade ambiental do 
Carste (presença de outras 
paisagens no entorno das 
cavernas–como lapiás, dolinas, 
uvalas, e poliés) 

Sim 5 

Meio Antrópico   

Localização em Unidade de 
Conservação 

Proteção integral 20 

Alteração antrópica de origem 
doméstica urbana ou industrial 
visível no ambiente 

Sim 0 

Presença de construções ou 
grandes modificações ambientais 

< 1000 m 4 

PONTUAÇÃO TOTAL 39 

 

No ambiente interno (Tabela 3), no meio biótico, foram encontradas 

espécies troglomórficas em seu meio hipógeo9, com ocorrência de grupos de 

animais vertebrados e invertebrados terrestres e aquáticos, tendo ocorrência maior 

ou igual a 71 espécies. Também foi identificada a fauna de quirópteros (morcegos) 

composta por hematófagos e insetívoros. Em meio físico, foram identificados 

exemplares de espeleotemas diversos e bem conservados e a presença de corpo 

d’água permanente. No meio antrópico, foi observada a descaracterização visível do 

ambiente (iluminação artificial, lixo, escadas). A cavidade apresenta beleza cênica 

de alta relevância e é considerada patrimônio cultural, porém não é classificada 

como sítio arqueológico.  

 

                                            
9
 Meio hipógeo, ou cavernícola, o meio subterrâneo.  
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TABELA 3 - Análise do estado de conservação do ambiente interno da caverna Terra Ronca I e II 

AMBIENTE INTERNO 

Característica analisada Classificação 
Pontuação 

alcançada 

Meio Biótico   

Ocorrência de animais com 
troglomorfismo 

Sim 6 

Grupo de animais encontrados na 
caverna 

Invertebrados e 
vertebrados 

3 

Ocorrência de fauna interna de 
invertebrados 

_> 71 espécies 20 

Riqueza de grupos de morcegos 
Hematófago 4 

Insetívoro  

Sítio Paleontológico Sim 10 

Meio Físico   

Espeleotemas (em relação a 
quantidade de exemplares de 
tipos diferentes bem 
conservados) 

3-4 4 

Presença de corpo d’agua 
permanente 

Sim 5 

Meio Antrópico   

Descaracterização visível do 
ambiente 

Sim 0 

Sítio arqueológico  Não 0 

Beleza cênica Alta 6 

Patrimônio Cultural  Sim 5 

PONTUAÇÃO TOTAL 102 

 

A caverna é reconhecida como patrimônio cultural por sua importância 

para cultura religiosa da região. A festa da Romaria do Bom Jesus da Lapa de Terra 

Ronca, já citada anteriormente, reuni uma multidão de pessoas e cavalarias de 

romeiros (Figura 12).  
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FIGURA 12 - a e b: Multidão assistindo a missa e o padre no altar; c: Cavalaria de romeiros 

 

 
Foto de Antônio Carlos, 2014. 

 

Nesse sentido, fica evidente a existência de um conflito entre a 

preocupação com a preservação ambiental da cavidade e com os elementos 

culturais que fazem parte dos costumes da população local. As festas regionais de 

cunho religioso que ocorrem na caverna causam impactos significativos ao meio 

externo, diretamente, e ao meio interno, indiretamente, principalmente devido ao 

grande volume de indivíduos que excede a capacidade de suporte recomendada, 

afetando as relações ecológicas do ambiente. Entretanto, é importante salientar que 

esta festa possui grande importância sociocultural e, além de preservada, deve ser 

enquadrada como patrimônio cultural da região. 

O total da pontuação na análise do estado de conservação da caverna 

foi de 102 pontos. Esse número classifica o sistema de cavernas Terra Ronca I e II 

em situação de prioridade alta. Esse quadro elucida a urgência e importância de se 

a 

b c 
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priorizar as ações de conservação, proteção e restauração dessa cavidade natural 

subterrânea, a fim de prevenir e reduzir os impactos danosos ao ambiente. 

A partir das análises preliminares de identificação dos impactos 

ambientais, viabilizada pelas fichas anteriores, foi possível construir uma matriz de 

avaliação relacionando os impactos ambientais no meio físico, biótico e antrópico, 

causados pelo espeleoturismo no sistema Terra Ronca I e II (Tabela 4). Cabe 

mencionar que esses impactos não foram presenciados no mesmo período nas 

cavidades. 

 

TABELA 4- Matriz de avaliação qualitativo e quantitativo dos impactos ambientais, no meio físico, 

biótico e antrópico causados pelo espeleoturismo nas cavernas Terra Ronca. 

 

 

IMPACTOS 

 

CARACTERÍSTICAS (pontuação de 1 a 5) 

Ocorrência Reversibilidade Amplitude 
do impacto 

 

Duração 

 

 

Origem 
 

Grau de 

Impacto 

P
o

n
tu

a
ç

ã
o

 

M
e

io
 f

ís
ic

o
 

Aumento da 
concentração de 
gases 

4 3 4 4 3 3 21 

Aumento dos 
processos 
erosivos 

5 5 5 5 5 5 30 

Compactação 
do substrato 
(Pisoteamento) 

4 4 3 4 4 3 22 

Poluição dos 
Recursos 
Hídricos 

3 3 2 3 1 3 22 

Espeleotemas 
danificados 

5 5 5 5 5 5 30 

Espeleotemas: 
relação à 
quantidade de 
exemplares de 
tipos diferentes e 
sua 
conservação. 

1 - - - -- 
-

- 
1 

M
e

io
 b

ió
ti

c
o

 

Poluição Sonora 
e Luminosa 

3 2 4 3 1 3 16 

Redução da 
biodiversidade 
nativa 

4 1 5 1 1 4 16 

Extinção de 
espécies 
cavernícolas 

5 5 5 5 4 5 29 

M
e

i

o
 

a
n

tr

ó
p

ic

o
 Desmatamentos 4 1 5 4 3 3 20 

Queimadas 5 1 5 4 3 3 21 
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Na Caverna Coração da Amazônia, analisada por Cajaiba (2014), 

apresentou em seu interior alto grau de impacto e grande índice de perturbação 

antrópica, ocasionada pela poluição luminosa e sonora causadas pela visitação 

turística. Na caverna Terra Ronca, também foi possível identificar esses mesmos 

impactos causados pelo espeleoturismo e pelo uso religioso. 

Uma pesquisa realizada na lapa do Penhasco em Buritinópolis, Goiás, 

realizada por Lobo e Zago (2010), identificou impactos causados na temperatura 

ambiente e umidade relativa do ar pelo uso de carbureteiras para iluminação em 

cavernas. Com essa análise foi possível concluir que a utilização desse tipo de 

iluminação causa significativos impactos nos ambientes hipógeos das cavidades.  

Na caverna Terra Ronca há aproximadamente três anos atrás ainda se 

utilizavam carbureteiras para a prática do espeleoturismo. Tanto o uso da 

carbureteira, quanto o uso de equipamentos de iluminação modernos, como as 

lanternas, causam impactos no ambiente da caverna. A iluminação artificial afeta 

aos espeleotemas, especialmente as estactites e tetos, escurecidos pela ação do 

fogo (no caso do uso da carbureteira), e causam a redução da diversidade da fauna, 

ocasionada pela interrupção dos fluxos gênicos, stress e afugentamento da fauna 

local. 

Ferreira e Martins (2001) comentam que o espeleoturismo e as práticas 

religiosas em ambientes de caverna colaboram para o afugentamento e aumento do 

stress da fauna residente no meio epígeo e aumento da temperatura do ar nos 

momentos em que ocorre a visitação. Observou-se também que existe o risco de 

intoxicação da fauna pelas carbureteiras, que pode causar contaminação da cadeia 

alimentar. 

No meio epígeo da cavidade foram encontradas sacolas plásticas, 

chinelos e esterco, no percurso usado pelos turistas em épocas de passeio. Ferreira 

(2010) ressalta que o lixo orgânico em pequenas quantidades pode ser 

Visitação 
turística 
desordenada 

5 4 5 5 3 4 26 

Turismo 
Responsável 

2 1 2 1 1 2 8 

Lixo 
interno/externo 

3 1 3 2 1 1 11 

Presença de 
trilhas 

3 2 3 3 1 1 13 

PONTUAÇÃO GERAL 286 
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eventualmente benéfico para algumas comunidades de invertebrados, podendo ser 

utilizado como alimento, entretanto, pode levar a alterações na estrutura das 

comunidades cavernícolas como a substituição de espécies adaptadas ao ambiente 

subterrâneo. Outro impacto possível em relação ao lixo é a contaminação dos 

recursos hídricos (SANTANA et al., 2013). 

A vegetação do meio externo da cavidade oferece disponibilidade de 

alimentos para a fauna típica de ambientes de caverna, como morcegos e aves, e 

protege esses animais de predadores. De acordo com Reis et al (2007), a 

modificação da mata nativa contribui para a redução das fontes de alimento dos 

animais silvestres. 

A pontuação alcançada na matriz em relação aos desmatamentos e 

queimadas foi 20 e 21, sendo consideradas de médio e alto grau de impacto, 

respectivamente.  As queimadas e o desmatamento incidem em áreas de vereda, 

em locais próximos a margem dos rios e nas encostas das serras da área de 

proteção ambiental da Serra Geral de Goiás, onde se observa o avanço do 

desmatamento no limite das encostas.  

Esses impactos são ocasionados por atividades agropecuárias e de 

monocultivos agrícolas na região, principalmente, nas áreas que fazem divisa com a 

Bahia.  Esses danos à vegetação levam ao carreamento de sedimentos pelo rio e ao 

assoreamento dos espeleotemas no interior da caverna, como travestinos 

soterrados pela areia identificados na cavidade de Terra Ronca. 

Essas atividades causadoras de impactos influenciam diretamente no 

ambiente físico da caverna e nas proximidades, interferindo na diminuição da 

ciclagem de nutrientes, no empobrecimento intempéries do solo, como erosão da 

matéria orgânica acumulada na superfície (DONATO & RIBEIRO, 2011).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, a presente pesquisa identificou que os principais 

impactos ambientais na caverna Terra Ronca são causados pelo assoreamento, 

devido ao desmatamento e queimadas na área exterior. Quanto aos impactos 

gerados pelo espeleoturismo, a principal causa dos impactos mais danosos a 

cavidade é a ocorrência de visitações turística desordenadas, sendo que o principal 

impacto é a depredação de espeleotemas. 

Tendo em vista o considerável número de impactos ambientais 

causados pelo espeleoturismo desordenado identificados na cavidade de Terra 

Ronca, a pesquisa revela que o turismo responsável é uma importante estratégia de 

mitigação dos impactos nesses ambientes. 

A partir das análises realizadas, observa-se a importância de 

desenvolver atividades turísticas de menor impacto. É necessário que haja a 

ascensão do turismo responsável, no sentido de conservar o patrimônio 

espeleológico e conscientizar os atores envolvidos, quanto a capacidade de suporte 

e impactos inerentes do turismo em caverna.  Além de colaborar para o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável da região.  

É importante que existam limites claros definidos para a prática de 

espeleoturismo e a adoção de determinadas práticas, que podem auxiliar na 

redução dos impactos identificados. Sendo assim, é recomendável que o sistema de 

cavernas de Terra Ronca I e II, seja submetida a medidas mitigadoras que busquem 

retirar e frear o assoreamento do corpo hídrico, evitar o pisoteio do substrato, 

proteger os espeleotemas existentes e definir o limite da área onde os turistas 

podem explorar.  

Para a reversão o assoreamento, observa-se a importância do 

desenvolvimento de um plano de ordenamento de território das áreas de entorno da 

RESEX e da APA, que ainda apresentam atividades agrícolas e a pecuária que 

desmatam as encostas de serras e áreas adjacentes ao parque. Também, é 

fundamental que ocorra um trabalho de recuperação das áreas afetadas para a 

restauração ecológica do ambiente impactado. É fundamental uma ação mais efetiva 

dos órgãos públicos e fiscalizadores, com intuito de reduzir os impactos diretos 

causados nas áreas próximas da RESEX e APA, que possuem ecossistemas de 
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veredas e rios, e os impactos indiretos, associados ao assoreamento da caverna 

Terra Ronca. 

Para que as atividades turísticas na caverna sejam bem conduzidas, 

considerando a fragilidade do sistema cavernícola, sugere-se a elaboração de um 

plano de manejo espeleológico; desenvolvimento de projetos de educação 

ambiental; capacitação de guias locais e a sensibilização de todos os protagonistas 

envolvidos, os quais são fatores chaves e essenciais para a garantia do turismo 

responsável no PETeR.  

Recomenda-se como medida mitigadora, em relação aos impactos 

causados pela visitação desordenada, a retirada do lixo e a recuperação da 

vegetação nas áreas próximas da cavidade, bem como a institucionalização do 

planejamento do espeleoturismo na região, além de um maior controle e fiscalização 

da área. É de notável importância sensibilizar as comunidades próximas sobre os 

problemas ambientais causados pelo espeleoturistamo desordenado, apresentando 

os impactos causados tanto no interior, quanto no exterior da caverna.
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Ficha de caracterização geral da cavidade Terra Ronca I e II 
 

Universidade de Brasília – Campus de Planaltina 
Graduação em Gestão Ambiental 

Ficha de campo: Avaliações preliminares de impactos ambientais e o estado de conservação 
da cavidade 

Data: 10/06/2017 
Responsável: Paula Rocha 

 

1.1 Localização: 

Localidade: Parque Estadual Terra Ronca – GO          Município: São Domingos 

Coordenadas_________________________________________  Altitude:____________ 

 

1.2 Características Gerais: 

Sobre a Cavidade 

Tipo: ( ) Abrigo  ( X)Caverna  (  )Reentrância  -  Habitat: (  ) Mata Atlântica (  ) Agreste ( X ) Cerrado 

Acesso à cavidade: ( X )Fácil (  )Médio (  )Difícil (  )Muito Difícil  – Trilhas: ( X ) Sim  (  ) Não 

Em área de: ( X )Montanha  ( X )Mata fechada  (  )Mata  ( X )Pasto (  )Cultura  (  )Mineração 

 (  )lago/Lagoa (  )Urbana 

 

Sobre a entrada principal: 

Posição do afloramento rochoso: (  )Alto  ( X )Meio a baixo  (  )Encosta  (  )Em cima                          

(   )Afloramento encoberto por solo 

Localização: (  )Alto do morro ( X )No plano do terreno  (  )Fundo de dolina  (  )Outras____________ 

Tipologia: (  )Circular ( X )Retangular ( X)Arco (  )Abismo (  )Fenda vertical (  )Fenda horizontal             

(   )fenda inclinada 

 

1.3 Observações: 
 
Sua entrada possui aproximadamente 10.000 m² de área de uso intensivo. 
 
 

2 – ESPELEOMENSURA CAVIDADE: São Mateus 

 
2.1 Topografia subterrânea: 
 ( )Cavidade não topografada  ( )Topografia em andamento  ( X ) Topografia concluída                         

(   )Mapa topográfico digital 

Responsável: 

 

1: CARACTERÍSTICAS GERAIS CAVIDADE: Sistema Terra Ronca I e II 
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3 – GEOESPELEOLOGIA  CAVIDADE: Sistema Terra Ronca I e II 

 
3.1 Litologia 
 
( X )Calcária  (  )Mármore  (  X )Dolomito  (  )Quatzito  (  )Arenito (  )Outra__________________ 

Estruturas 

( X )Horizontal  ( X )Sub-horizontal  ( X )Inclinado  ( X )Subvertical  ( X )Dobramentos  ( X )Falhas                     

( X )Fraturas  (  )Diáclases  (  )Buldins (  )Estromatólitos  (  )Brechas  ( X )Conglomerados    (  )Chert    

(  )Oólitos  (  )Descontinuidade  (  )Contato 

 
3.2 Espeleogênese 

 
Genética provável: ( X )Freática (  )Vadosa (  )Intermediária – Atualmente: ( X )Freática  (  )Vadosa     

(  )Intermediária 

Estágio: (   )Jovem  ( X )Madura  (  )Senil  (  )Fóssil – Obs:_________________________________ 

 
 
3.3 Hidrologia 
 
Período das observações: ( X )Seco  (  )Chuvas esparsas  (  )Chuvoso  (  )Pós chuvas 

 

Distância de: dentro da caverna: ( X )Rio/ Córrego  (  )Lago/Lagoa  (  )Surgências  (  )Canais  

 (  )Irrigação 

 
CAVIDADE COM PRESENÇA DE ÁGUA 

Tipo: ( X )Rio/ Córrego ( X )Gotejamento ( X )Umidade no piso ( X )Água parada (  )______________ 

Origem: (   )Surgências ( X )Rio/ Córrego externo (  )Enxurrada (  )Indeterminado (  )____________ 

Fluxo: ( X )Grande  (   )Médio  (  )Pequeno  –  Destina das águas: (  )Sumidouro  (  X )Ambiente 

externo  (   )Indeterminado   (  )Perene   (  )Intermitente  

 
 
3.4 Ornamentação 
 
ESPELEOTEMAS: ( X ) Presença    (   ) Ausência 

 

ESPELEOTEMAS COMUNS 

 ( X )Tites ( X )Mites ( X )Colunas (  X )Cortinas ( X )Microtravertinos (  )Travertinos (X )Escorrimentos 

Distribuição: ( X  )Ao longo de toda a cavidade  (   )Em pontos isolados, salões,________________ 

Quantidade: (  )Muito grande ( X )Grande (  )Média (  )Pequena (  )Muito pequena (  )Praticamente 

inexistente 
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ESPELEOTEMAS POUCOS COMUNS 

( X )Helictite  (  )Jangadas  ( X )Pérolas  (  )Confeitos de Tívoli  (  )Marquises  (   )Torres  ( X )Tites 

com Helictites  (  )Vulções  ( X )Dente de ção  ( X )Heligmite  (  )Disco ou Escudo  (  )Flor de Calcita   

( X )Flor de Aragonita  (   )Cotonete  (  )Abajur  (  )Cálice  (  )Clava  ( X )Espirocone  (  )Esfera 

(Blisters)   (  )Geodos de Calcitas  (  )Demoiseles (chaminés de fadas)  (  )Cabelo de anjo  (  )Algodão  

(  )Flor de Gipsita  (  )Agulhas de Gipsita  (  )Triângulos de Calcita  (  )Antodite 

Outros Espeleotemas: (   ) Estalactites Tubulares (Canudos)  (  )_________________________ 

Distribuição: ( X )Ao longo de toda a cavidade  ( X )Em pontos isolados, salões,________________ 

Quantidade: (  )Muito grande ( X )Grande (  )Média (  )Pequena (  )Muito pequena (  )Praticamente 

inexistente 

 
DETALHAMENTOS: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

4 – BIOESPELEOLOGIA CAVIDADE: Sistema Terra Ronca I e II 

 

4.1 Fauna Interna (Observações preliminares, sem coleta de espécimes) 
 
ARTRÓPODES TERRESTRES NA CAVIDADE    
                                                                             Localizado próximo                       Zoneamento 

Entrada   Meio   Final  Claraboia   Eufótica  Disfótica Afótica 

( X )Insecta:                                                   ( X )    (   )     (   )      (   )                  ( X )     (    )       (    )   

( X )Aracnídeos:                                            ( X )   ( X )     (   )      (   )                  ( X )     ( X)       ( X ) 

( X )Diplopoda:                                              (   )     ( X )     (   )      (   )                 (    )      (    )      ( X ) 

( X )Amblipígeo:                                            (   )    ( X )     ( X )     (   )                   (    )     ( X )      (    ) 

 

OUTROS ANIMAIS                                                   
                                                                             Localizado próximo                            Zoneamento 

Entrada   Meio    Final  Claraboia  Eufótica  Disfótica  Afótica 

( X )Peixes Bagre:                                          (   )     ( X )     (  )      (  )                 (    )      ( X )       ( X ) 

( X )Peixes:                                                     (   )     ( X )     (  )      (  )                 (    )      ( X )       ( X ) 

( X )Hematófago  ( X  )Insetívoro                   ( X )    ( X )     (  )      (  )                 ( X )      (    )       ( X ) 

 

Presença constatada: (  )Espécimes (X )Colônias (  )Não avistado (  ) – Guano: (X  )Novo (  )Velho      

(   )Não constatado 

Detalhamento:____________________________________________________________________ 

 
4.2 Aporte Energético 
 
( X )Guano ( X )Serapilheira (  )Colônias ( X )Galhos e folhas  (  )Animais mortos ( )Outros:_______-- 
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5 - INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CAVIDADE: Sistema Terra Ronca I e II 
  

 
5.1 Área externa 
 
ATIVIDADES PRÓXIMAS AS CAVIDADES 

Tipo: ( X )Fazenda  (  )Cultura  (  )Curais  (  )Cochos  (  )Granjas  ( X )Estradas (  )Terraplanagem          

(  )Açudes  (  )Canais de drenagem  (  )Barramentos  (  )Irrigação  (  )Mineração  (  )Indústria              

(  )Estacionamento  (   )Parques 

 

VEGETAÇÃO: 

(  )Intacta   (  )Reflorestamento   (  )Desmatamento recente  ( X )Desmatamento antigo  ( X )Remoção 

de árvores isoladas   (  )Corte raso   ( X )Formação de pastagem   (  )Formação de cultura                    

(  )Outros:___________________________________ 

Faixa de vegetação: (  ) 0 – 10m  (  )10 – 20m ( X )20 – 30m (  )30 – 50m (  )50 ou mais - 

__________ 

 
AFLORAMENTO ROCHOSO 
( X )Intacta   (  )Semidestruído    (  )Destruído   –   Causa: (  )Mineração   (  )Agropecuária                  

(  )Outra: Visitação 

 

5.2  Área interna 
 
ESTADO DA CAVIDADE 

(  )Intacta  (  )Conservada  (   )Parcialmente modificada  ( X )Alterada  (  )Muito alterada                       

(  )Depredada  (  )Destruída 

Local: ( X )Entrada  ( X )Meio  ( X )Final – Obs: Espeleotemas danificados/quebrados 

(  )Outros_________________________________________________________________________ 

 

Causa provável: (  )Mineração  (  )Agropecuária  ( X )Visitação  (  X )Outros: Pastagem 

Detalhamentos:____________________________________________________________________ 
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Apêndice B - Protocolo de avaliação rápida de impacto ambiental da caverna 

Terra Ronca I e II do Parque Estadual Terra Ronca – GO 

 

Local: Parque Estadual Terra Ronca, município de São Domingos e Guarani de Goiás 

Nome da Caverna: Terra Ronca - GO                                      Data da avaliação: Maio/2017 

Atividade (s) causadora (s) de Impacto: 

(   )Mineração   (   )Agropecuária   ( x )Espeleoturismo    (   )Urbanização   (   )Represamento                 

( X )Obras de engenharia 

 
Pontuação refere-se à magnitude de impacto, a qual indica a gravidade do impacto no meio ambiente. 
A magnitude pode ser de quatro tipos: 

1. – baixa: quando a utilização/destruição dos recursos naturais é desprezível quanto ao seu 
esgotamento e/ou a degradação do meio ambiente e da comunidade é reversível em curto prazo (até 1 
ano). Adicionar 2 pontos. 

2. – média: quando a utilização/destruição de recursos naturais é considerada, sem que haja 
possibilidade de esgotamento das reservas naturais. E/ou a degradação do meio ambiente e da 
comunidade é reversível em médio prazo (de 2 a 10 anos), a partir de ações imediatas. Adicionar 4 
pontos. 

3. – alta: quando a utilização/destruição de recursos naturais é considerada, havendo 
possibilidade de esgotamento das reservas naturais. E/ou a degradação do meio ambiente e da 
comunidade reversível em longo prazo (de 11 a 50 anos), a partir de ações imediatas. Adicionar 6 
pontos. 

4. – extrema: quando a ação provoca a escassez de recursos naturais, a degradação do meio 
ambiente e da comunidade. E/ou não tendo muitas possibilidades de reversibilidade, ou precisando de 
mais de 51 anos para ocorrer. Adicionar 10 pontos. 

  
Tipo de impacto  

 

Pontuação 

estimada 

Pontuação 

alcançada 

Supressão total da caverna (neste caso não há necessidade de ver 

os outros tipos de impacto caso haja esse tipo de impacto – 

pontuação encerrada aqui)  

0 / 100 0 

Supressão parcial da caverna  0 / 2 / 4 / 6 / 10 6 

Assoreamento  0 / 2 / 4 / 6 / 10 4 

Alterações estruturais: rachaduras, desplacamentos, quebra de 

espeleotemas, abatimentos de blocos, colapso de estruturas 

cársticas  

0 / 2 / 4 / 6 / 10 10 

Alterações do solo: erosão, impermeabilização, soterramento, 

entulhamento, pisoteio de formações delicadas, compactação de 

pavimento  

0 / 2 / 4 / 6 / 10 10 

Poluição sonora: sobreposição acústica e/ou vibração  0 / 2 / 4 / 6 / 10 2 

Poluição da água subterrânea: eutrofização, diminuição de 

recursos orgânicos, disseminação de poluentes, contaminação das 

águas  

0 / 2 / 4 / 6 / 10 0 
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Supressão da vegetação natural: desmatamento, queimada, 

diminuição de recursos orgânicos, aumento de espécies exóticas, 

disseminação de poluentes, acidificação do solo  

0 / 2 / 4 / 6 / 10 6 

Obras de alvenaria: iluminação, passarela, altar, alterações 

microclimáticas  
0 / 2 / 4 / 6 / 10 4 

Visitação desordenada / Vandalismo: lixo, pichação, outros tipos de 

vandalismo, alterações microclimáticas  
0 / 2 / 4 / 6 / 10 10 

Alcance do(s) impacto(s), levando em consideração a ação mais 
impactante: Se não há impacto - adicionar 0 pontos. Se o impacto é 
local - adicionar mais 5 pontos. Se o impacto for regional - adicionar 
mais 10 pontos  
Obs.: Local: quando o efeito se restringe ao próprio local da ação; 
Regional: quando o efeito se dissemina por uma área além das 
imediações da localidade onde se dá a ação.  

0 / 5 / 10 10 

Pontuação total 64 
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Apêndice C – Protocolo de Análise Rápida do Estado de Conservação da 

Cavidade Terra Ronca I e II 

Local: Parque Estadual Terra Ronca, município de São Domingos e Guarani de Goiás 

Nome da caverna: Terra Ronca I e II                    Data da avaliação: Maio/2017                             

Ambiente Característica analisada Classificação 
Pontuação 

estimada 

Pontuação 

alcançada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meio Biótico    

Ocorrência de animais com troglomorfismo 
(como despigmentação, ausência de olhos, 
apêndices alongados etc.), possível troglóbio 
– animais restritos às cavernas, não sendo 
encontrados em ambientes externos. 

Sim 6 

6 

Não 0 

Grupo de animais encontrados nas cavernas 
(caso não haja fauna interna não marcar = 0 
ponto) 

Invertebrados ou 
vertebrados 

1 
3 

Invertebrados e 
vertebrados 

3 

Ocorrência de fauna interna de invertebrados 
(quanto maior riqueza melhor – tende-se a 
aumentar o índice de diversidade). A 
pontuação deve ser dada a partir da 
quantidade das morfoespécies encontradas. 
Caso não haja fauna interna não marcar= 0 
ponto 

1 a 35 espécies 5 

20 36 a 70 espécies 10 

_> 71 espécies 20 

Riqueza de grupos de morcegos (observar 
guano existente dentro da caverna e se 
possível identificar as espécies). A pontuação 
deve ser dada pelo grupo encontrado com 
maior valor. Caso não haja fauna interna não 
marcar= 0 ponto 

Hematófago 1 

4 
Carnívoro 2 

Insetívoro 4 

Nectarívoro / 
Frugívoro 

6 

Sítio Paleontológico: presença de fósseis 
(inteiros ou fragmentados de animais ou 
vegetais) e/ou icnofósseis (vestígios de 
atividade vital de antigos organismos, como 
pegadas e perfurações) 

Sim 10 
10 

(adicionar) 
Não 0 

Meio Antrópico    

Descaracterização visível do ambiente 
(agentes como grades, lixo, pichação, 
iluminação artificial, detetização, escadas, 
coleta predatória de componentes 
biológicos...). 

Sim 0 

0 

Não 5 

Sítio arqueológico – Local com vestígios de 
atividades (pinturas, fogueiras, sepulturas, 
ferramentas de pedra lascada, etc.) de seres 
humanos que vivem antes do início de nossa 
civilização. 

Sim 10 

0 

Não 0 

Beleza cênica (qualidade estética de uma 
paisagem aos olhos da população que a 
frequenta.). 

Baixa 2 

6 Média 4 

Alta 6 

Patrimônio Cultural (é o conjunto de todos os 
bens, materiais ou imateriais, que, pelo seu 

Sim 5 5 
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Externo 

valor próprio, deve ser considerado de 
interesse relevante para a permanência e a 
identidade da cultura de um povo). 

Não 0 

Meio abiótico    

Espeleotemas: em relação à quantidade de 
exemplares de tipos diferentes e sua 
conservação. 

0 0 

4 1-2 2 

3-4 4 

_> 5 6 

Presença de corpo d’agua permanente (rios, 
lagos, lagoas subterrâneas e/ou superficiaias 
internos) 

Sim 5 4

5 Não 0 

Meio Biótico Vegetação natural 
(bioma 

característico da 
região) 

10 

10 

Tipo de ocupação no entorno da caverna 
(principal atividade) 

Pastagem, 
Agricultura, 

Monocultura, 
Reflorestamento. 

5 

Residencial, 
Comercial, 
Industrial 

0 

Meio Abiótico    

Heterogeneidade ambiental do Carste 
(presença de outras paisagens no entorno 
das cavernas–como lapiás, dolinas, uvalas, e 
poliés) 

Sim 5 
5 

Não 0 

Meio Antrópico    

Localização em Unidade de Conservação 

Proteção integral 20 
20 De uso sustentável 10 

Fora de UC 5 

Alteração antrópica de origem doméstica 
urbana ou industrial visível no ambiente (lixo, 
esgoto, fábricas, siderúrgicas, queimadas, 
plantas exóticas, coleta predatória de 
componentes biológicos) 

Sim 0 

0 

Não 5 

Presença de construções ou grandes 
modificações ambientais (como: estrada, 
núcleo urbano, mineração, agropecuária,...) 
medida por distância em m a partir da 
entrada da caverna. 

< 1000 0 

4 
1000 – 1500 2 

1500 – 2000 4 

          > 2000  6 

Pontuação total 102 
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ANEXO 

 

ANEXO - Legislação espeleológica 

  

Artigos da Constituição Federal de 1988 

Art. 20 - São bens da União:  

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos 

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: 

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

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico 

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. 

Leis Ordinárias 

Lei 11.516, de 28/08/2007 - Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes; altera as Leis nos 7.735, 

de 22 de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006, 9.985, de 18 de julho 

de 2000, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de 29 de julho de 2005, 11.357, 

de 19 de outubro de 2006, e 7.957, de 20 de dezembro de 1989; revoga dispositivos 

da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, e da Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 

de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Lei nº 7.735, de 22/02/1989 - Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade 

autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis e dá outras providências. 

Lei nº 3.924, de 26/07/1961 - Dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-

Históricos. 

Decretos 

Decreto 7.515, de 08 de julho de 2011 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11516.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L3924.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7515.htm
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Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, e altera 

o Decreto no 3.607, de 21 de setembro de 2000, que dispõe sobre a implementação 

da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção - CITES. 

Decreto nº 6.640, de 07/11/2008 - Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e 

acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, que 

dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território 

nacional. 

Decreto nº 6.099, de 26/04/2007 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e dá outras providências. 

Decreto nº 99.556, de 01/10/1990 - Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais 

subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras providências. 

Decreto-lei 

Decreto-lei nº 25, de 30/11/1937 – Organiza a proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional. 

Instrução Normativa 

Instrução Normativa/ICMBIO nº 01, de 24/01/2017 - Estabelece procedimentos para 

definição de outras formas de  compensação ao impacto negativo irreversível em 

cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto, conforme previsto no art. 

4º, § 3º do Decreto nº 99.556, de 1º outubro de 1990. 

Instrução Normativa/MMA n° 2 de 20/08/2009 –- Estabelece metodologia para 

classificação do grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas 

(regulamenta o art. 5º do Decreto nº 6.640/2008). 

Instrução Normativa n° 100 de 05/06/2006 - regulamenta o mergulho em caverna. 

Portarias 

Portaria MMA nº 358 de 30/09/2009: Institui o Programa Nacional de Conservação 

do Patrimônio Espeleológico. 

Portaria ICMBio nº 078 de 03/09/2009:– Cria o Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas - Cecav. 

Portaria IBAMA nº 34 de 18/04/2006:  Constitui Grupo de Trabalho - CavLegis. 

Portaria IBAMA nº 089 de 13/08/2001: – Regulamenta o mergulho em 

cavernas (revogada pela IN n°100 de 05/06/2006). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6640.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6099.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99556.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0025.htm
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/stories/downloads/Legislacao/IN_ICMBio_01_2017_Compensa%C3%A7%C3%A3o_Espeleologica.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/IN%2002_MMA_criterios_210809.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/IN%20100%20050606.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/Portaria_358_2009-MMA_PNCPE.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/Portaria%20N%C2%BA78_030909_cria%20CECAV.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/port34_cavlegis.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/Portaria%20089.doc
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Portaria IBAMA nº 015 de 23/02/2001:  Disciplina o acesso e uso de cavernas 

turísticas na Chapada Diamantina/BA. 

Portaria IBAMA nº 014 de 23/02/2001: – Interdita o uso turístico na Gruta dos Ecos 

– Goiás. 

Portaria IBAMA nº 887 de 15/06/1990: – Dispõe sobre o uso das cavidades 

subterrâneas, entre outros. 

Resoluções CONAMA 

Resolução CONAMA nº 428/10 de 17/12/2010 - Dispõe, no âmbito do licenciamento 

ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade 

de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de 

julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração 

da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-

RIMA e dá outras providências (Altera a Resolução nº 347/04 e dá outras 

providências em relação à proteção do Patrimônio Espeleológico). 

Resolução CONAMA nº 347/04 de 10/09/2004 - Dispõe sobre a proteção do 

patrimônio espeleológico. 

Resolução CONAMA nº 237/97 de 19/12/1997 - Dispõe sobre a revisão e 

complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento 

ambiental. 

Resolução CONAMA nº 009/86 de 24/01/1986 - Dispõe sobre a criação de 

Comissão Especial para estudos do Patrimônio Espeleológico. 

Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional 

PL nº 855/2011 (autoria dep. Carlos Bezerra) – Altera a Lei nº 9.985, de 2000, que 

"regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências", no que diz respeito à proteção dos sítios espeleológicos do território 

nacional. Apresentado em 29/03/2011, matéria aguardando parecer. 

PL n° 5.071/1990 (autoria dep. Fábio Feldmann) – Dispõe sobre a proteção das 

cavidades naturais subterrâneas, em conformidade com os artigos 20, inciso X, e 

216, inciso V, da Constituição Federal e dá outras providências. Apresentado em 

28/05/1990, matéria pronta para pauta. 

Fonte: http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/legislacao.html - Acesso em: 30/05/2017 
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