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RESUMO 
 
 
Qual a base científica utilizada para classificar cavernas no Brasil? Os critérios de relevância e 

os atributos são suficientes na classificação de cavidades naturais subterrâneas? Para responder a 
essas questões foram selecionadas 1.169 cavernas separadas como amostra do universo de 6.522 
cavidades naturais subterrâneas conhecidas e cadastradas no Brasil. Para cada caverna amostrada 
foi preparado um questionário (survey) com 20 perguntas, sendo 16 questões alusivas aos critérios 
de relevância, três para os atributos de qualidade e uma para o contexto, quesitos exigidos pela 
legislação ambiental. Os 16 critérios de relevância (variáveis independentes) foram assim 
estabelecidos: dimensão, morfologia, valores paisagísticos, peculiaridades geológicas, peculiaridades 
geomorfológicas, peculiaridades mineralógicas, vestígios arqueológicos, vestígios paleontológicos, 
recursos hídricos, ecossistemas frágeis, espécies endêmicas, espécies raras, espécies ameaçadas 
de extinção, diversidade biológica, relevância histórico-cultural e relevância socioeconômica. Para 
cada um desses critérios de relevância foram estabelecidos seis graus de relevância assim definidos: 
informação desconhecida, irrelevante, baixa, média, alta e de notável relevância. Nos atributos de 
qualidade (variáveis dependentes) foram definidas seis categorias: ecológico, ambiental, cênico, 
científico, histórico-cultural e socioeconômico. Finalmente, o questionário indagou quatro categorias 
de contexto: local, regional, nacional e internacional. Os questionários foram respondidos por 11 
especialistas, profissionais com larga experiência e grande conhecimento no campo da espeleologia. 
Os resultados obtidos nas respostas dos especialistas foram submetidos a exaustivos testes 
estatísticos, utilizando, para isso, ferramentas da análise multivariada conhecida como: descrição 
contingente (crosstabs), análise discriminante (âmbito das cavernas e mineração), análise 
discriminante confirmatória (âmbito das cavernas e mineração), análise de regressão (âmbito das 
cavernas e mineração). Foi possível ainda realizar um levantamento da contextualização 
espeleológica, um real estado-da-arte das cavidades naturais subterrâneas em relação às unidades 
de conservação, biomas, tipologia pedológica e litologia. Uma investigação em torno da extração do 
calcário e do dolomito, coexistindo com municípios onde ocorrem cavidades naturais subterrâneas 
(CNSs), também foram realizadas com vistas a verificar a amplitude dessa atividade sobre o ativo 
espeleológico. Os resultados demonstraram que a técnica utilizada da descrição contingente se 
mostrou satisfatória para conhecer as diversas possibilidades de cruzamentos, trazendo informações 
extremamente relevantes. Foi constatado ainda que os resultados da análise discriminante foram 
estatisticamente significativos. Os resultados finais da discriminante validada alcançaram níveis de 
excelência, pois comprovaram o alcance de índices notáveis de correta classificação. A conclusão é 
que com as ferramentas da Análise Multivariada é possível obter um grau de confiabilidade acima de 
95% para a classificação de cavernas, ao invés de um índice de 62,1% do ponto de vista humano, 
resultando em uma proposta nova para a classificação de cavernas no Brasil com maior segurança e 
eficiência. 

 
 
Palavras-chave: caverna – classificação de cavernas – critérios de relevância – 

desenvolvimento sustentável – análise multivariada – análise discriminante. 
 
 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

What is the scientific basis used for the classification of caves in Brazil?  Are the attributes 
identified today and the aspects evaluated sufficient to classify natural underground cavities?  To 
answer these questions, 1,169 caves were selected as a sample of the universe of 6,522 natural 
underground cavities known and registered in Brazil. A questionnaire was developed to assess the 
major attributes of importance for each cave (ecology, environment, scenic beauty, scientific interest, 
historic-cultural value, or socio-economic value) and identify the perceived relevance (6 levels) of 16 
aspects specified by the existing environmental legislation: size; morphology; scenic value; geological, 
geomorphological and mineralogical peculiarities, archaeological and paleontological remains, hydric 
resources, fragility of ecosystem, presence of species which are endemic, rare or threatened by 
extinction,  biological diversity, historic-cultural value, and socio-economic value. Scope of importance 
of the cavities (on a local, regional, national, or international scale) was also evaluated. The 
questionnaire was distributed to 11 specialists, professionals with a wide experience and knowledge in 
the area of speleology, and they were asked to evaluate each cave in relation to each of these 
aspects.  The results of these questionnaires were analyzed using the statistical tools of Multivariate 
Analysis. Cross-tabulated frequency tables were established locating all caves in relation to location 
(unit of Conservation), biome, typology, podology and lithology. Discriminate analyses for both the 
caves as such and for the caves located in municipalities where the extraction of limestone and 
dolomite is practiced led to the identification of pertinent descriptive attributes, and these were 
compared to what was identified by the experts. Although the classification in relation to attributes of 
importance was only 62.1% effective, this level was raised to 95% by the use of confirmatory 
discriminate analysis.  The result was a new and more effective proposal for the classification of the 
caves in Brazil. 

 
Key words: cave – cavern – natural underground cavity – classification of caves – criteria of 

relevance – sustainable development – multivariate analysis – discriminate analysis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

RÉSUMÉ 

Quelle est la base scientifique utilisée pour le classement des cavernes au Brésil? Ses critères 
d'importance et ses attributs sont-ils suffisants pour la classification des cavités naturelles 
souterraines? Pour répondre à ces questions, ont eté sélectionées 1.169 cavernes, trieés comme 
échantillon, dans un univers de 6.522 cavités naturelles souterraines connues et enregistrées au 
Brésil. Pour chaque caverne échantillonnée Il a eté preparé un questionnaire (survey) avec vingt 
questions, dentre elles seize ont fait allusion aux critères d'importance; trois questions ont fait allusion 
aux attributs de qualité, et une question est allusive à leur contexte: tous ceux-ci sont des paramètres 
exigés par la législation environnementale brésilienne. Les critères – en nombre de seize – 
d'importance (variables indépendantes) ont eté ainsi établis: dimension, forme, valeur du paysage, 
spécificité géologique, spécificité de la géomorphologie, spécificité minérale, vestige archéologique, 
vestige fossilifère, ressource en eau, écosystème fragile, espèce endémique, espèce rare, espèce 
menacée d'extinction, diversité biologique, importance historique et culturelle et importance sociale et 
économique. Pour chacun des ces critères d'intérêt ont eté établis six degrés d'importance ainsi 
définis:  information inconnue, sans importance, basse, moyenne, haute et notable importance. En ce 
qui concerne les attributs de qualité (variables dépendantes) ont eté définies six catégories 
d'encadrements, a savoir: Écologique, Environnemental, Paysager, Scientifique, Historique-Culturel et 
Social-Économique. Finalement le questionnaire a examiné quatre catégories de circonstances: 
Locale, Régionale, Nationale et Internationale. L'ensemble des questionnaires a eté répondu par onze 
spécialistes: des professionnels avec une large expérience et grande connaissance dans le domaine 
de la spéléologie. Les résultats obtenus par les réponses des spécialistes ont eté soumis à des 
exhaustifs tests statistiques, et pour cela, ont eté utilisés des instruments d'Analyse Variée, celle-ci 
connue comme Description Contingente (Crosstabs); Analyse de Distinction (dans le domaine des 
cavernes et de l'exploitation minérale); Analyse de Distinction de Confirmation (dans le domaine des 
cavernes et de l'exploitation minérale); Analyse de Régression (dans le domaine des cavernes et de 
l'exploitation minérale). De plus, il a eté possible de réaliser un inventaire du contexte spéléologique, 
un réel étude de “l'état des lieux” des cavités naturelles souterraines en relation avec les espaces de 
conservation naturels, les milieux naturels, les types de pédologie et de lithologie. Une investigation 
sur l'extraction calcaire et de dolomite dans le District (Município: a savoir, chaque unité spatiale qui 
compose chacun des 26 états brésiliens) où il existe des cavités naturelles souterraines a eté realisée 
avec l'objectif de vérifier l'ampleur de cette activité sur l'actif spéléologique. Les résultats ont démontré 
que la technique utilisée pour la description contingente s'est avérée satisfaisante pour connaître les 
diverses possibilités de croisements, en apportant des informations extrêmement importantes. De 
même, il a eté constaté que les résultats de l'Analyse de Distinction ont eté statistiquement 
significatifs. Les résultats finaux de la distinction validée ont atteint des niveaux d'excelence, car il a 
eté prouvé l'étendue des indices remarquables de l'exacte classification. La conclusion est que, avec 
les instruments d'Analyse Variée, il est possible d'obtenir un seuil de sécurité au dessus de 95% pour 
le classement des cavernes – au lieu d'un indice de 62,1%, basé simplement sur une opinion 
quelconque – résultant ainsi une nouvelle proposition pour la classification des cavernes au Brésil, et 
cela, avec une plus grande marge de sécurité et d'efficace.  

Mots-clés: caverne – cavité naturelle souterraine –  classification des cavernes – critères 
d'importance –  développement durable – analyse variée – analyse de distinction. 
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INTRODUÇÃO 

 

A degradação ambiental decorre das alterações provocadas pelas atividades humanas 

no meio ambiente. A necessidade cada vez maior de consumir obriga o homem a produzir 

continuamente novos bens de consumo. Durante muitos anos, as modificações dos recursos 

naturais eram limitadas às áreas com alta densidade populacional. Hoje, esse cenário se 

amplia em proporções muito maiores e bem mais preocupantes. 

A cada ano, áreas naturais são ocupadas devido à expansão da fronteira agrícola, à 

urbanização e demais atividades decorrentes das ações antrópicas. O crescimento 

econômico/industrial não-sustentável provoca a deterioração crescente dos ecossistemas.  

Esta tese nasceu do entusiasmo de oferecer respostas às demandas relacionadas ao 

Patrimônio Espeleológico Nacional (PEN). O objetivo principal é estabelecer 

procedimentos científicos para a correta classificação das cavidades naturais 
subterrâneas (CNSs), utilizando, para isso, critérios de relevância e atributos de qualidade 

definidos por legislação ambiental, e verificando as características e os perfis desses ativos 

ambientais. 

Algumas limitações da pesquisa foram identificadas: a primeira diz respeito ao volume 

de dados manipulados. Em relação à necessidade de ampliar a amostra da pesquisa, a 

dificuldade da preparação da base de dados, de certa forma, inibe o envolvimento de mais 

especialistas no árduo e moroso processo de preenchimento do questionário. A segunda 

limitação foi a disponibilidade de tempo. Na verdade, o conhecimento a respeito dos temas 

que cercam uma caverna é extremamente amplo, o que exige do especialista pesquisa em 

diversas fontes, demandando mais tempo na busca da informação. Mesmo assim, a 

qualidade das informações tratadas não foi comprometida, bem como os resultados 

alcançados. 

Este estudo evidencia-se como relevante, sobretudo pela possibilidade de classificar 

corretamente CNS. Atualmente, são apresentadas diversas características das cavernas 

brasileiras, contudo, apesar de haver muitos dados catalogados não é conhecido qualquer 

modelo que descreva regras de classificação de ambientes naturais e que possibilite a 

criação de subsídios à tomada de decisão, não somente a respeito do PEN, mas também 

dos biomas e dos ecossistemas especiais relacionados.
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Uma CNS somente pode ser considerada relevante, para fins de anuência, pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), se 

durante o processo de licenciamento houver indicação dos atributos definidos por legislação 

(Res. Conama nº 347/2004) tais como ecológicos, ambientais, cênicos, científicos, culturais 

ou socioeconômicos. 

Esta pesquisa pretende apresentar respostas a essa questão, possibilitando encontrar, 

mediante uma regra de classificação científica, uma precisa distribuição para CNS. 

Utilizando o método de análise discriminante, foi realizada a comparação do elemento 

amostral cavernas em relação aos grupos de atributos ambientais, construindo uma regra de 

classificação fundamentada na teoria das probabilidades. Nos testes realizados na 

pesquisa, esse regramento científico apresentou confiabilidade rigorosa entre CNSs 

amostradas, inferindo diagnósticos precisos. 

O gestor público e/ou privado terá acesso a metodologias científicas eficazes que 

apresentam alternativas para tomadas de decisão mais livre de riscos, principalmente em se 

tratando de gestão e conservação do PEN. 

A gestão e a conservação do PEN têm sido alvo da preocupação dos gestores 

governamentais, pesquisadores, empresários da mineração e diversas entidades da 

sociedade civil organizada. 

Em 2004, quando o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) aprovou a 

Resolução nº 347, a matéria alusiva às relevâncias passou a ocupar a pauta de 

preocupações da gestão ambiental e do setor produtivo. O legislador estabeleceu que os 

critérios fossem elaborados: 

Art. 9º 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 para 
caracterização da relevância de que trata o art. 2º, inciso II, a serem 
submetidos ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). 

Referindo-se ao art. 2º, inciso II, o legislador estabeleceu que: 

Art. 2º Para efeito desta Resolução ficam estabelecidas as seguintes 
definições: 

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 
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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. 

No setor produtivo, os mineradores brasileiros entendem que têm feito esforços para 

acompanhar as demandas atuais em torno dos interesses não apenas da mineração, como 

também do meio ambiente e das comunidades envolvidas com o empreendimento. 

Algumas empresas estão aplicando técnicas mais modernas e ambientalmente mais 

satisfatórias, e já são reconhecidas aquelas que atuam com tecnologias ambientais dentro 

dos princípios do desenvolvimento sustentável. Em geral, as de mineração já conhecem a 

necessidade de serem internalizados os custos de recuperação ambiental e, sobretudo, a 

boa vontade em querer acertar, sem práticas que estejam fora do que preconiza a 

legislação. 

Há também as que agem fora desse princípio e não admitem que uma caverna possa 

perder seu equilíbrio ambiental, nem tampouco aceitam que qualquer interferência 

significativa venha comprometer seriamente o ecossistema cavernícola. 

A importância da ampliação do conhecimento a respeito do PEN repercute na 

necessidade de haver critérios mais claros e precisos como forma de subsidiar a tomada de 

decisão, de maneira que a sociedade compreenda claramente os procedimentos adotados 

para qualquer anuência concedida. 

Se há insegurança ou incerteza na concessão de licenças ambientais a 

empreendimentos que impactam CNS, certamente a razão é a ausência de conhecimento 

satisfatório, sobretudo diante da indefinição dos critérios de relevância e dos atributos de 

qualidade. Portanto, é necessária a interface existente entre o PEN e o setor produtivo, para 

estabelecer melhor a fronteira entre gestão de cavernas e extração mineral, buscando, 

assim, definir uma metodologia eficaz, robusta e justa para o ordenamento dessa relação, 

com vistas a auxiliar a tomada de decisão pública. 
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Esta tese aborda de forma objetiva a classificação de CNS: há duas razões claras 

pelas quais se justifica o problema da pesquisa: a) científica – não há conhecimento de 

estudos que apresentem algum modelo com rigor científico sobre a classificação de 

cavidades utilizando os critérios de relevância; b) social – há consenso de opiniões sobre a 

importância de se encontrar respostas claras para a sociedade, no momento em que os 

procedimentos adotados são confusos e as regras legais são de difícil resolução. Portanto, 

se, por um lado, traduz na pertinência científica, por outro demonstra relevância social, haja 

vista o surgimento de lacunas importantes em função da reedição da legislação 

espeleológica. 

A maioria dos problemas surgidos em função da má utilização e das ações antrópicas 

incompatíveis relacionadas com o PEN, são originados por práticas insustentáveis e, 

normalmente, se configuram no âmbito da espeleologia como irreversíveis, o que muitas 

vezes ocorre diante do mau planejamento e da inexistência de estudos que visem atender a 

legislação ambiental. Dessa forma, esta pesquisa pretende colaborar no estabelecimento de 

critérios com adequado rigor científico, subsidiando, com melhor transparência, informações 

necessárias aos processos administrativos por ocasião do licenciamento ambiental que, 

porventura, envolva CNS. 

Portanto, é preciso encontrar critérios confiáveis para a classificação de CNS em 

observação aos atributos definidos por legislação, quais sejam: ecológicos, ambientais, 

cênicos, científicos, culturais ou socioeconômicos, com vistas a classificar as cavidades 

naturais subterrâneas com maior eficiência. 

É esse problema que esta tese se propõe a responder, ou seja, é necessário encontrar 

um arranjo metodológico que seja capaz de comprovar ou de refutar a classificação de 

cavidades naturais subterrâneas, seja para ampliar o conhecimento do PEN ou para tomada 

de decisão. 

Esta tese apresenta duas hipóteses básicas: 1) um empreendimento, para receber a 

licença ambiental, precisa identificar CNS que esteja instalada na área de influência direta, 

situação em que o órgão licenciador somente poderá conceder a anuência se conhecer os 

atributos e os critérios de relevância relacionados com o ativo espeleológico a ser atingido; 

2) para a concessão de anuência a um empreendimento que envolva CNS, o órgão 

licenciador deve conhecer qual a classificação que o ativo espeleológico pertence, 

utilizando, para isso, os atributos e os critérios de relevância definidos por legislação. 
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A pesquisa foi desenvolvida procurando verificar essas questões. A primeira fase do 

estudo da tese se caracterizou de maneira exploratória, dada a necessidade de um maior 

conhecimento sobre os fenômenos inerentes às CNSs. Inicialmente, ampla revisão 

bibliográfica foi adotada, bem como a busca de arquivos em formatos de mapas visando o 

uso da técnica de geoprocessamento e posterior montagem da base de dados. 

Para a segunda fase foi desenvolvida a pesquisa de campo. A viagem foi realizada no 

período de 26/11/2007 a 14/12/2007, propiciando não somente contatar especialistas para o 

preenchimento dos questionários, mas, sobretudo, conhecer os procedimentos para a 

extração do calcário tanto em empresa de grande porte (CSN) quanto as de forma 

artesanal, bem como possibilitar a participação nas diversas reuniões com representantes 

de órgãos públicos, instituições privadas e pesquisadores, auxiliando na busca de dados 

necessários. 

A viagem de campo teve dois objetivos básicos, a saber: 

1º) aplicar a base de dados preparada e destinada a modelar o banco de informações 

relacionados com as cavidades naturais subterrâneas dentro do objeto proposto; 

2º) conhecer a realidade de extração minerária do calcário; e 

3º) buscar bibliografia e informações de campo imprescindíveis para o bom 

desenvolvimento da pesquisa. 

Outros recursos foram igualmente importantes e corroboraram no desenvolvimento 

desta tese, tais como: bibliografia especializada, internet e o software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) v.15.0 adquirido pela Universidade de Brasília na SPSS© e 

colocado à disposição para a pesquisa. 

Posteriormente, foi definido um conceito básico para cada uma das variáveis, 

objetivando padronizar critérios para CNS, bem como facilitar o julgamento das questões 

pelos especialistas. Dezesseis conceitos foram determinados para cada um dos níveis de 

relevância escolhidos dentro do questionário aplicado. 

Para o estabelecimento do questionário foram elaboradas 3.970 fichas individuais de 

cavidades naturais subterrâneas com critérios de relevância, devidamente preenchidos 

pelos especialistas, gerando, aproximadamente, 4.000 páginas distribuídas em 12 volumes. 

Após o tratamento dos dados executados por meio do software SPSS v.15.0 foram 

selecionadas para a modelagem 1.169 cavernas. 
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Visando trabalhar esse volume de dados, foi pensada numa estrutura de tese para 

melhor atender ao desenvolvimento do texto. A tese foi estruturada em cinco capítulos. O 

Capítulo 1 traz uma revisão da literatura, em que são apresentadas as competências 

constitucionais alusivas aos bens da União. Foram discutidos pontos importantes, entre os 

quais as questões sobre os bens da União (aqueles listados no art. 20 da CF), da 

competência que recai sobre o órgão ambiental federal, bem como outras reflexões sobre o 

regramento a respeito do uso do PEN. Apresenta, ainda, uma discussão a respeito dos 

indicadores de desenvolvimento sustentável. Na descrição desses indicadores foi utilizada 

metodologia da descrição contingente visando conhecer diversas possibilidades e 

interações que giram em torno da sustentabilidade. Posteriormente foram tratadas as 

questões alusivas às ações antrópicas, especialmente as relações com mineração, cimento, 

agricultura e mudança climática. 

O Capítulo 2 discute a contextualização do PEN, descrevendo o estado-da-arte da 

espeleologia brasileira que, de maneira inédita, apresenta diversas interações entre CNS e 

unidades de conservação (Seção 2.1), biomas (Seção 2.2), tipologia pedológica (Seção 2.3), 

solos e biomas (Seção 2.4), litologia (Seção 2.5) e iniciativas espeleossustentáveis (Seção 

2.6). 

No Capítulo 3 são discutidos procedimentos para a modelagem estratégica para 

tomada de decisão, especialmente demonstrando conceitos e metodologias empregadas 

para análise multivariada, análise discriminante, análise discriminante confirmatória 

(validação), descrição contingente (crosstabs) e amostragem. São apresentadas, ainda, 

como essas técnicas podem oferecer boas respostas a sistemas que possuem duas ou mais 

variáveis, demonstrando como solucionar questões complexas na medida que são utilizadas 

técnicas de modelagem de grande consistência, como as aqui utilizadas. 

No Capítulo 4 são apresentados os procedimentos metodológicos, bem como os 

recursos e materiais utilizados, a definição da base de dados, a aplicação do questionário, a 

composição dos especialistas e a discussão sobre a amostra da pesquisa. Demonstra como 

foram trabalhadas as 6.522 CNSs, cujos dados foram amplamente disponibilizados a partir 

da base de dados construída pelo Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de 

Cavernas (Cecav) para cadastramento do potencial espeleológico conhecidos no Brasil. 

No Capítulo 5 são expostos os resultados, as discussões de como foram obtidas as 

confirmações das pesquisas utilizando a análise discriminante (cavernas e mineração), a 

análise discriminante confirmatória (cavernas e mineração), a análise de regressão 

(cavernas e mineração) e uma proposta nova para a classificação de cavernas no Brasil. 
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Neste último tópico demonstrou-se essencialmente que a proposição somente foi possível 

de se estabelecer diante do alcance do nível de correta classificação obtida dos testes 

realizados. 
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1  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo propõe três importantes eixos temáticos: na primeira seção são 

apresentadas CNSs como bens da União, especialmente enfocando os aspectos jurídicos1, 

com a análise sobre as competências dos órgãos ambientais na emissão de licenças e 

anuências exigidas pela legislação. 

Posteriormente, é apresentado o desenvolvimento sustentável focalizando os 

indicadores e os seus aspectos fortes e fracos. Finalmente, são discutidas as ações 

antrópicas, notadamente as questões referentes à mineração sustentável, ao cimento no 

desenvolvimento sustentável, a agricultura sustentável e as mudanças climáticas. 

 

1.1 CAVERNA – BEM DA UNIÃO – ASPECTOS JURÍDICOS 

A Carta Magna de 1988 trouxe definições importantes e uma das contribuições de 

maior sensatez e talvez a grande novidade no campo das questões ambientais foi a 

definição de cavidades naturais subterrâneas (CNSs) como bem da União, art. 20, inc. X. 

Pode-se dizer que a Carta Magna do Brasil é uma constituição ambientalista. O 

legislador desejou, muito mais do que simplesmente determinar a dominialidade do 

patrimônio e as competências para os entes federados, definir, entre os elencados, aqueles 

que receberiam a roupagem de bens ambientais. 

A linguagem constitucional em relação aos bens da União é clara e objetiva. Peters e 

Pires (2004) comentam que apesar do meio ambiente constituir-se em bem de uso comum 

do povo: 

[...] a Constituição brasileira faz uma classificação e divide os bens 
ambientais entre a União e os estados-membros, para efeito de 

                                                 

1 Durante o fechamento desta tese, a sociedade foi surpreendida com a publicação do Decreto Federal no 6.640 
que 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. Diante das complexidades estabelecidas no texto legal e tendo esse novo decreto sido 
publicado em 10/11/2008, quando já havia fechado esta tese, não houve como discutir as nuanças legais que 
concedem as outorgas para destruir cavernas de alta, média e baixa relevância em detrimento às competências 
conferidas ao poder público para proteger e preservar o PEN. 

Dessa forma, propôs-se analisar, por hora, as questões alusivas à Constituição Federal no tocante ao patrimônio 
da União e as competências sob a luz das resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), 
trazendo reflexões oportunas sobre como os legisladores enfocaram o assunto. O texto foi defendido na banca 
de pré-defesa em 10/11/2008, recebendo chancela definitiva para a defesa. 
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competência político-administrativa de atuação, que acaba refletindo na 
órbita da responsabilidade civil e penal ou, mais precisamente, na 
competência dos órgãos de prestação jurisdicional e na atribuição do 
Ministério Público. Os bens ambientais considerados da União, nessa 
perspectiva de atuação político-administrativa, estão elencados no art. 20 
da Carta Magna e para efeito de recordação são os seguintes:..., cavidades 
naturais. (PETERS; PIRES, 2004, p. 35, grifo nosso). 

Além da Constituição Federal, um arcabouço jurídico pode ser identificado com o 

patrimônio espeleológico, tais como leis, decretos, resoluções do Conama, portarias do 

Ibama, instruções normativas, além de projetos de lei, todos disciplinando sobre a matéria: 

 Constituição Federal de 1988, art. 20, inciso X – dispõe sobre 
os bens da União; 

 Lei nº 3.924 de 26/7/1961 – dispõe sobre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos; 

 Lei nº 7.735 de 22/2/1989 – 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; 

 Decreto Federal nº 4.756 de 20/6/2003 – aprova a estrutura 
regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão do 
Ibama; 

 Resolução Conama nº 009/86 de 24/1/1986 – cria comissão 
especial para tratar de assuntos relativos à preservação do 
patrimônio espeleológico; 

 Resolução Conama nº 237/97 de 19/12/1997 – regula o 
licenciamento ambiental; 

 Resolução Conama nº 347/04 de 10/9/2004 – dispõe sobre a 
proteção do patrimônio espeleológico; 

 Portaria Ibama nº 887 de 15/6/1990 – dispõe sobre o uso das 
cavidades subterrâneas, entre outros; 

 Portaria Ibama nº 057 de 15/6/1997 – institui o Cecav e seu 
regimento interno; 

 Portaria Ibama nº 089 de 13/8/2001 – regulamenta o mergulho 
em cavernas (revogada pela IN n°100 de 5/6/2006); 

 Portaria Ibama nº 015 de 23/2/2001 – disciplina o acesso e o uso 
de cavernas turísticas na Chapada Diamantina (BA); 

 Portaria Ibama nº 014 de 23/2/2001 – interdita o uso turístico na 
Gruta dos Ecos (GO); 

 Portaria Ibama nº 230 de 14 /5/2002 – dispõe sobre a estrutura 
organizacional do Ibama – regimento interno; 

 Portaria Ibama nº 34 de 18/4/2006 – constitui grupo de trabalho – 
CavLegis; 

 Instrução Normativa n° 100 de 5/6/2006 – regulamenta o 
mergulho em caverna; 

 Projeto de Lei n° 5.071/1990 – em tramitação no Congresso 
Nacional (proponente: ex-Dep. Fed. Fábio Feldmann); 
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 Projeto de Lei n° 2.832/2003 – em tramitação no Congresso 
Nacional (proponente: Dep. Fed. Hamilton Casara;  

 Projeto de Lei n° 2.047/2007 – em tramitação no Congresso 
Nacional (proponente: Dep. Fed. Marcelo Ortiz). 

 Decreto Federal nº 6.640 de 7/11/2008 – 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. (Fonte: http://www.ibama.gov.br/cecav). 

 

A legislação ambiental brasileira é bastante consistente e conseguiu solucionar um 

grande problema: as CNSs passaram a ser reconhecidas como recursos ambientais e não 

apenas servindo para o aproveitamento econômico dos recursos minerais (CF, inciso IX). 

Essa diferenciação, além de providencial, foi importantíssima, haja vista que o 

legislador apontou para duas realidades que, embora tenham pontos semelhantes, versam 

sobre matérias bem diferentes. 

A primeira refere-se ao aproveitamento econômico dos recursos minerais.  As riquezas 

minerais foram agregadas no texto constitucional dentro de um contexto específico: 

princípios gerais da atividade econômica (Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira)2. 

Como enunciado, o comando constitucional determina de maneira inteligível o entendimento 

para a questão eminentemente econômica (grifo nosso). Assim definiu o legislador (art. 

176), in verbis: 

[...] ...as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 
potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, 
para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (Grifo 
nosso). 

                                                 
2  Constituição da República Federativa do Brasil – art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos 
minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da 
lavra.  

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o 
caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse 
nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá as 
condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. 

§ 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que 
dispuser a lei.  

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões 
previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do 
poder concedente.  

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável 
de capacidade reduzida. 
 



37 
 

A segunda distinção considerou a questão ambiental. Embora CNS habitualmente 

esteja envolvida por um tipo de rocha encaixante de interesse comercial, foi necessário 

demonstrar e, sobretudo, assegurar a necessidade de se observar e aplicar alguns cuidados 

e critérios técnicos antes de qualquer concessão de uso com enfoque econômico. 

As instituições ambientais devem zelar e estar atentas pelo cumprimento da legislação 

aos resultados dos estudos de impactos ambientais (EIAs) e nos relatórios de impactos 

ambientais (Rima) apresentados pelos empreendedores, pois as ações pretendidas, 

baseadas em tais resultados, podem ignorar o PE. 

O cenário se agrava quando determinado EIA/Rima não apresenta informações 

completas sobre o ecossistema cavernícola, os impactos que sobre este incide e a ausência 

de critérios para definir a relevância, de acordo com o estabelecido pela legislação 

ambiental. 

 

1.1.1  Cavernas e a competência privativa 

Ao inserir cavidades naturais subterrâneas no conjunto dos bens ambientais da União, 

o legislador facilitou a solução de conflitos de competência entre a União e os estados. Tais 

conflitos ocorrem, geralmente, quando os estados, ao legislarem sobre a matéria, ferem 

preceitos constitucionais. 

Os atos inconstitucionais dos estados com relação à competência para decidir sobre 

as cavidades naturais subterrâneas estão sendo observados pela Corte Suprema que, por 

sua vez, tem decidido a favor do cumprimento da Constituição. 

O estado de Mato Grosso pode ser usado como exemplo dessa questão. A Lei nº 

7.782/2002 e o art. 251, inciso V, da Constituição Estadual, determinam: 

 [...] ...as normas determinam que os sítios paleontológicos e arqueológicos 
localizados em municípios mato-grossenses integrem o patrimônio 
científico-cultural do estado. O ajuizamento da ADI foi solicitado pelo 
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Conforme a 
ação, o art. 1o da Lei nº 7.782 declara uma série de substâncias fósseis 
como integrantes do patrimônio científico-cultural do estado, violando o 
disposto no art. 20 da Constituição Federal, uma vez que se trata de 
recursos minerais integrantes do patrimônio da União. Para o procurador-
geral, o fato de os bens estarem localizados em municípios de Mato Grosso 
não significa que integram exclusivamente o patrimônio desse estado. 
Assim, segundo ele, as normas são inconstitucionais por excluí-los do 
patrimônio cultural brasileiro. A lei, ao determinar que bens da União 
situados no território mato-grossense fazem parte do patrimônio científico-
cultural estadual, regulou matéria referente ao direito de propriedade e, por 
isso, usurpou a competência privativa da União, prevista no art. 22 da 
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Constituição Federal. De acordo com o procurador-geral, a norma 
condiciona a coleta de fósseis e materiais arqueológicos, bem como sua 
exploração socioeconômica e transporte, ao controle do estado, função que 
caberia a União. (http://www.juristas.com.br). 

Nesse caso, o ex-Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, em 20/6/2005 

encaminhou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) ao STF, com a seguinte 

justificativa: 

O Procurador-Geral da República, com fundamento no art. 103, inciso VI, da 
Constituição da República, vem, perante este Colendo Supremo Tribunal 
Federal, ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade, em face da Lei nº 
7.782/2002 do estado de Mato Grosso e do art. 251, V, da Constituição do 
Estado, porquanto contrários ao dispositivo nos arts. 20, IX e X, 22, I, 
23, III e 216, V da Constituição da República. (Grifo nosso). 

O Ministro Gilmar Mendes, por ocasião da relatoria da ADIn nº 3.5253,  referendou um 

dos bens do art. 20, inc. X – patrimônio arqueológico, como de competência privativa da 

União, não cabendo ao estado de Mato Grosso determinar a dominialidade nem estabelecer 

normas gerais de uso. 

Na ADIn nº 1.2454 o Ministro do STF, Eros Grau, argumenta que a Constituição do 

Brasil contemplou a técnica de competência legislativa concorrente entre a União, os 

estados-membros e o Distrito Federal, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos 

estados-membros especificá-las, mas nunca cabe ao ente federado estabelecer as normas 

gerais. É inconstitucional a lei estadual ampliar a definição no texto federal em matéria de 

competência concorrente. 

Pondera-se, dessa maneira, que qualquer lei estadual e/ou municipal que declare 

constituir cavidades naturais subterrâneas, ou qualquer outro patrimônio da União, como 

pertencente ao ente federado, e entende ser possível definir procedimentos para uso e 

exploração desse bem, usurpa a competência privativa da União. 

Não há sustentação jurídica para que o órgão estadual licencie empreendimentos que 

afetem um bem que não lhe pertence. Logo, se tal situação ocorrer, configura-se 

inconsistência legal na medida que determinado órgão ambiental de um ente federado 
                                                 
3 ADIn/3.525 – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Origem: MT – Relator: Min. Gilmar Mendes – Redator para 
Acordão Reqte.(s) Procurador-Geral da República  – Reqdo.(a/s) Governador do Estado de Mato Grosso – 
Reqdo.(a/s) Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso –  Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou 
procedente a ação direta, nos termos do voto do relator. Votou a presidente, Ministra Ellen Gracie. Ausente, 
justificadamente, a Senhora Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30/8/2007. Informações disponíveis no site: 
site:http://www.stf.gov.br/portal/processo. 
 
4  ADIn/1.245 – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Origem: RS – Relator: Min. Eros Grau – Redator para 
Acórdão – Reqte. Procurador-Geral da República – Reqdo.: Governador do estado do Rio Grande do Sul – 
Reqdo.: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Fonte: www.stf.gov.br. 
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licencie atividades que afetem diretamente o bem da União. Sobre o assunto, Antunes 

(2007) comenta que: 

[...] a lógica prevalente é aquela que considera que as competências 
privativas da União têm precedência sobre todas as outras formas de 
competência, quando os assuntos tiverem entre si interseções relevantes. 
Assim, se a matéria é minerária (competência privativa da União), os 
aspectos ambientais (competência concorrente) não pode se sobrepor ao 
aspecto mineral. Assim, na prática, a competência concorrente se esvazia 
diante da competência privativa. As normas estaduais e municipais se 
transformam em inócuas. (ANTUNES, 2007, p.107). 

Importa consignar que o órgão estadual de meio ambiente é competente para licenciar 

empreendimentos quando na área de influência direta ou indireta do empreendimento não 

houver cavidades naturais subterrâneas (Resolução Conama nº 237/1997). Nesse caso, o 

EIA/Rima deve ser apresentado ao órgão estadual de meio ambiente, que assume a função 

de órgão ambiental competente e, legitimamente, deve acompanhar e executar todas as 

fases do licenciamento ambiental. 

Há de se esclarecer que na Resolução nº 237 do Conama, o legislador usa a 

expressão órgão ambiental competente. Ele o fez por entender que aquele não era o 

momento de se definir se a competência era privativa, concorrente ou comum. 

Para os processos de licenciamento que envolvem cavernas, o Conama publicou a 

Resolução nº 347/2004 declarando ser absolutamente necessário, in verbis: 

Art. 4º 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. 

§ 1º As autorizações ou licenças ambientais, na hipótese de cavidade 
natural subterrânea relevante ou de sua área de influência, na forma do art. 
2º, inciso II, dependerão, no processo de licenciamento, de anuência 
prévia do Ibama, que deverá se manifestar no prazo máximo de 90 dias, 
sem prejuízo de outras manifestações exigíveis.(Grifo nosso). 

Como disciplinado no texto da deliberação do Conselho, uma autorização e/ou licença 

ambiental que venha a afetar o patrimônio espeleológico apenas poderá estar vigente se 

tiver a anuência do Ibama estabelecida. 

Dessa forma, diante das dificuldades identificadas, há que se atentar para os 

procedimentos de emissão das licenças ambientais com impactos diretos ou indiretos sobre 

o PE, especialmente no atendimento da Resolução Conama nº 347/2004, quando esta 
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determina sua convalidação por intermédio da devida anuência do Ibama, caso contrário, o 

ato administrativo pode ser revisto, ficando passível de nulidade. 

Quando o empreendimento estiver listado no contexto da ordem econômica (Título VII 

- Da Ordem Econômica e Financeira) da Constituição Federal e o processo de explotação 

dos recursos naturais (p. ex.: calcário) for o causador de significativa degradação do meio 

ambiente (p. ex.: caverna), o estudo prévio de impacto ambiental deve ser apresentado ao 

órgão federal de meio ambiente, pois a interferência da atividade poderá recair sobre o ativo 

ambiental da União. 

Dessa forma, o procedimento legal recomenda que, no tocante à competência do 

licenciamento de empreendimentos geradores de impactos ambientais em caverna, a 

competência recai sobre o órgão ambiental federal, ou seja, cabendo ao Ibama fazer o 

devido licenciamento regular. 

Deve-se guardar a mesma relação entre esses dois objetos que possuem o mesmo 

valor de verdade, ou seja, cavidade natural subterrânea como bem ambiental da União e as 

atribuições do órgão ambiental que tem a missão de zelar por este bem. Assim, 

indubitavelmente, recai sobre o Ibama a obrigação de obter noção das intervenções no 

patrimônio que pertence à União, visando gerir o sistema de informações espeleológicas, 

ajustar o conhecimento e a comunicação no banco de dados, além de outras atribuições de 

competência privativa do órgão ambiental federal. 

É necessário, ainda, considerar uma nova situação. Com a aprovação da Lei nº 

11.516 de 28/8/2007, que cria o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), todas as questões relacionadas com o estudo e o manejo de cavernas passaram 

a ser atribuição desse recente órgão ambiental federal. Entretanto, como o Cecav ficou 

apensado ao novo Instituto, restou ao Ibama, entre outras competências, a difícil missão da 

proteção, incluindo a questão do licenciamento e da fiscalização do PEN. 

Uma estratégia interessante que o poder público pode utilizar para corroborar na 

missão do estudo e do manejo de cavernas é o estabelecimento de termos de cooperação 

técnica com entidades qualificadas como de utilidade pública, promovendo, por meio de 

parcerias, o alcance e o desenvolvimento de objetivos ambientais em benefício da 

sociedade. 

O ato legal que regulamentou as organizações da sociedade civil de interesse público 

(Oscips) foi estabelecido pela Lei nº 9.790 de 23/3/1999. A Oscip possibilita exatamente a 
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execução desse enfoque, ou seja, que pessoas jurídicas (grupos de pessoas ou 

profissionais) de direito privado, sem fins lucrativos, possam atuar devidamente qualificadas 

pelo poder público, objetivando colaborar na defesa, na preservação, na conservação do 

meio ambiente e na promoção do desenvolvimento sustentável. 

A missão ambiental, particularmente relacionada com CNS, pode ser entendida como 

de interesse social, possibilitando compartilhar diversas ações inerentes ao PEN com os 

atores da sociedade que estejam devidamente qualificados como Oscip, especialmente na 

ampliação do conhecimento, conforme determina a legislação. 

O interessante é que as Oscips são de reconhecimento oficial e estão legalmente 

amparadas para desenvolver em parceria com o setor público a missão nobre da gestão 

ambiental do PEN. Diferentemente da organização não-governamental (ONG), a Oscip é 

definida como de extrema transparência administrativa, uma vez que pode celebrar com o 

poder público os chamados termos de parceria, que são uma alternativa interessante aos 

convênios que dão maior agilidade e razoabilidade na prestação de contas. 

Vale ressaltar ainda que a competência federal recai também sobre os bens da União 

listados no art. 20 da CF, especialmente os referentes aos sítios paleontológicos e 

arqueológicos. Muitas das descobertas desenvolvidas nesses sítios são objeto de estudo 

em áreas comuns, uma vez que CNSs podem abrigar com muita eficiência os vestígios 

desses patrimônios. 

No caso da paleontologia, sabe-se que a ciência estuda o passado da Terra e o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo geológico, procurando conhecer os processos de 

integração da informação biológica no registro geológico. Por meio da pesquisa com fósseis 

em cavernas, é possível ao pesquisador conhecer a origem dos organismos, conectando a 

geologia com a biologia. 

Com relação ao patrimônio arqueológico, a figura do tombamento representa ótima 

oportunidade para proteção, já que as ocorrências de testemunhos importantes sobre a vida 

passada da humanidade ficam bem conservadas nos ambientes cavernícolas, podendo ser 

melhor identificadas. As manifestações humanas pretéritas que ficam associadas às CNSs, 

como pinturas rupestres, cacos cerâmicos, artefatos (pontas de flecha, vasos), restos de 

fogueira, além de diversos outros utensílios, vêm sendo objeto de intensa investigação e é 

uma garantia a mais para a valorização de áreas importantes onde ocorrem esses sítios 

patrimoniais brasileiros. 
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O tombamento estabelece, assim, a tutela pública sobre os bens móveis e imóveis, 

públicos ou privados que, diante da importância histórico-documental, ambiental, artística, 

estética e arquitetônica, sejam integrantes do patrimônio cultural da União, estado ou 

município. 

O regramento para o tombamento em nível federal é de compêtencia do Iphan que, 

por meio do Decreto nº 25, de 30 de novembro de 1937, estabelece ao bem 

ambiental/cultural um atributo especial que garante a continuidade da memória e, assim, 

impede sua destruição ou descaracterização.  

 

 

1.2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Embora existisse no passado como idealismo, as reflexões e os debates de forma 

mais objetiva a respeito de desenvolvimento sustentável tiveram início a partir de 1980. 

Somente em 1987 é que a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Comissão Brundtland) originou relatório considerado o marco zero oficial, quando tratou 

dos princípios e dos conceitos específicos ao tema. 

Para a CMMAD (1988), o desenvolvimento sustentável é um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação 

do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações futuras. ... “é 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. (CMMAD, 1988, p. 46). 

Posteriormente, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) em 1992 (Eco-92) ratificou esse conceito, estabelecendo os 

princípios do desenvolvimento sustentável dentro da Agenda 21, documento aprovado por 

mais de 180 países durante a realização da referida Conferência. Diante da complexidade 

das ideias ali contidas, foi assimilado pelas organizações do sistema das Nações Unidas o 

entendimento de que as necessidades atuais e futuras podem ser atendidas desde que não 

comprometam os recursos naturais, agregando conceitos de sustentabilidade ao 

desenvolvimento. 

Na verdade, trata-se de um novo paradigma para abordar um velho desafio: o 
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desenvolvimento. Nessa nova ótica, a noção de desenvolvimento, por muito tempo 

identificado como progresso econômico, extrapola o domínio da economia por meio da 

integração com as dimensões social, ambiental e institucional, apoiando-se em novos 

paradigmas. 

Novos paradigmas precisam ser desvendados. Kuhn (1970) coloca que cientistas e 

pesquisadores procuram respostas emergenciais, realizando diligentemente as 

investigações científicas, objetivando propor novas teorias, quando reconhecem o 

surgimento de uma determinada crise na pré-condição necessária para desvendar um 

paradigma. No entendimento do autor, no processo de investigação de alguma recusa de 

paradigma, é preciso conhecer de maneira mais clara e completa a teoria científica e 

somente após ter atingido o status de paradigma a investigação poderá ser considerada 

válida, quando, então, não existir nenhuma alternativa disponível para substituí-la. Tal 

procedimento o autor chama de revoluções científicas, já que constantemente os cientistas 

estão abraçando novos instrumentos e determinando posições, atentando seus olhares em 

novas direções. (KUHN, 1970, p. 19-28; p. 107-124 e p. 147-174). 

Esse olhar para novas direções é essencial principalmente no campo das ciências 

ambientais. Leff (2004) entende que os conceitos e os métodos das disciplinas chamadas 

ambientais ajudam a compreender como os processos de produção teórica problematizam 

as ciências, sendo que essas subdivisões ambientais do conhecimento se aderem com 

saberes e práticas não-científicas. Compreender a sustentabilidade, segundo o autor, não 

está tão-somente na busca ou na investigação do conhecimento, mas no produto que tenha 

como resultado a racionalidade econômica, científica e instrumental, campo onde diligencia 

o mundo e domina a natureza.  

Por isso, a modernidade se constitui no resultado do processo de racionalização que 

redundou em enormes modificações não só na sociedade como também na cultura e vem 

atingindo seriamente o campo ambiental. Santos (2000) afirma que estamos num período de 

transição devido ao paradigma sociocultural da modernidade formado antes do capitalismo 

ter mudado o modo de produção industrial dominante, o que leva a imaginar que esse 

paradigma será apagado provavelmente antes do capitalismo perder sua posição 

dominante. O paradigma da modernidade possui muita fertilidade e fecundidade, 

abrangendo muitos elementos e partes. Para o autor, os problemas não deixaram de ser 

sociais e passaram a ser também epistemológicos, pois, na medida que a ciência moderna 

não pode solucioná-los, eles deixaram de ser pensados como problemas, o que gera a 

necessidade de realizar uma crítica à epistemologia hegemônica, bem como a necessidade 
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de muita credibilidade sobre as novas maneiras de conhecimento. (SANTOS, 2000, p. 47-

117). 

Essa concepção de produção lucrativa para o desenvolvimento, que acabou gerando 

esse novo paradigma epistemológico e sociocultural do homem intervir com esforço e 

dedicação na apropriação dos recursos naturais, tem, certamente, produzido lesão nos 

recursos naturais. Nessa dinâmica complexidade, Morin (2004) nos traz à reflexão o 

princípio ético da solidariedade e a compreensão sobre as dimensões ecológica, social, 

política, humana, ética e moral, no sentido de que estas podem exigir uma reforma 

epistemológica da noção de desenvolvimento. Para o autor, o conceito de alfabetização 

reflete diretamente sobre os princípios do conhecimento desenvolvidos pela ciência, 

justificando que é necessário estudar um conhecimento complexo que admita o homem 

como um ser natural num processo biológico natural, fazendo com que se promova a 

reforma do pensamento, de maneira que nos tornemos interdependentes com a 

possibilidade de relacionar as partes ao todo e o todo a nós, alertando que o planeta é o 

polo desse processo que chamamos globalização. 

A investigação sobre tranquilidade social vem sendo alvo de diversos pesquisadores 

no campo das ciências sociais. Bursztyn (1995) oferece à reflexão alguns alertas que, 

tempos atrás, surgiram como forma de vigilância para impedir uma possível crise: 

1. O risco do crescimento populacional – a teoria malthusiana mostra preocupação 

com o crescimento populacional, proclamando a contradição entre os princípios do 

crescimento demográfico em escala exponencial e o das oportunidades em escala 

aritmética. É preciso anular o espírito de encarar tudo pelo lado negativo de Malthus (1803). 

A revolução agrícola, ocorrida na segunda metade do século 19, apresentou novas 

tecnologias de produção, como utilização de adubos e aração mecânica, fazendo surgir 

novas situações bem mais alargadas do que os limites da natureza, denunciados na teoria. 

2. A consciência das externalidades – Pigou (1920) considerou o limite do crescimento 

das economias, bem como o conceito de externalidade. Independentemente do bom 

funcionamento de um sistema econômico, fatores externos poderiam atuar como 

perturbadores ou como elementos favoráveis, apontando para as possibilidades relativas às 

externalidades, seja positiva ou negativa. 

3. Por uma ciência ética – era preciso haver uma ciência ética, diante do caráter 

destruidor das ciências denunciado por Jacob Bronowsky (1950), quando do lançamento da 

bomba sobre Hiroshima, no Japão. 
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4. Uma economia que levasse em conta o excesso de pessoas – um importante alerta 

foi trazido por Garret Hardin (1968) e Paul e Anne Ehrich (1990) diante do entendimento de 

que o progresso da ciência e da tecnologia faria com que a população do planeta passasse 

a crescer em ritmos até então desconhecidos na história e isso implicasse em sérias 

ameaças ao meio ambiente. A proposta apontava para a necessidade premente de redução 

populacional e eles foram chamados de “profetas do apocalipse”. 

5. Limites ao crescimento – o conhecido Relatório Meadows apontou para a 

necessidade do alerta no sentido de haver suspensão do crescimento econômico, como 

forma de interromper o desenvolvimento industrial, diante da baixa capacidade de 

regeneração da natureza. A saída proposta era a de chegar a um compromisso entre as 

nações, no sentido de interromper a expansão das atividades econômicas. Tal proposta foi 

motivo de grande polêmica, já que, por um lado, resultaria na condenação dos países 

menos desenvolvidos a permanecerem numa situação de inferioridade, e, por outro, geraria 

degeneração das condições de bem-estar nos países desenvolvidos, diante do volume da 

riqueza a ser dividida entre um número maior de pessoas. 

6. As virtudes de ser pequeno – corrente defendida por Schumacher (1973), que 

retoma o alerta referente a todo movimento de reação ao império das tecnologias 

aprimoradas e inacessíveis aos povos desfavorecidos, anuncia a implantação de “uma 

economia que leve em conta as pessoas”.  

7. Um progresso técnico que leve em conta o bem-estar geral – alertas conduzidos por 

Herrera (1982; 1984) e Morin (1980) mostram uma reflexão sobre a vida. Uma crescente 

forma política dos segmentos sociais se opôs ao espírito belicoso. Com o fim da Guerra do 

Vietnã, se tornou cada vez mais difícil não ocorrer uma tragédia, um acidente. As análises 

conduziram à constatação de que a humanidade estaria vivendo uma grande crise – a crise 

da espécie, o risco da autodestruição, etc. A solução apontava para um desarmamento e o 

imediato desvio dos recursos gastos com a indústria bélica para a solução de problemas 

básicos da humanidade, tais como alimentação, saúde, educação, etc. 

8. Uma sociedade em busca de solidariedade – alerta trazido por Gorz (1976) expondo 

o conceito de gestão do tempo livre. Ele propõe que trabalhando menos cada um tem mais 

tempo para cuidar de sua própria vida e de sua família, opondo-se à lógica do ímpeto de 

maior produtividade, via especialização do trabalho. A ideia é tornar as pessoas cada vez 

mais dependentes de serviços prestados por outros. Esse pensamento contra o 

consumismo encorajava as sociedades a um padrão de vida mais modesto e menos 

excludente e, sobretudo, menos predador. 
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9. Uma sociedade que leve em conta a natureza – outro alerta, anunciado por Michel 

Serres (1990), propôs um mecanismo que pudesse garantir a sustentabilidade da vida, 

estabelecendo, em longo prazo, um “contrato natural” que resgatasse pela lógica a 

solidariedade perdida entre o homem e a natureza. 

10. Uma ciência econômica que leve em conta a natureza – economistas como Dale, 

Pearce, Allier e Kneese passaram a considerar a economia do meio ambiente ou a 

economia ecológica, bem como a variável ambiental a ser admitida em projetos econômicos. 

Na concepção dos autores, poderia inspirar as decisões econômicas a incorporarem a 

noção de externalidade, de dano ambiental e de sustentabilidade ecológica. 

A inserção do capital natural no mesmo patamar do capital social tem sido objeto de 

análise em diversas áreas do conhecimento, sobretudo na compreensão exata sobre o que 

a Terra ainda dispõe para a humanidade e os limites que o planeta possui, de recursos 

naturais, para satisfazer as necessidades humanas. Essa compreensão de exaustão dos 

recursos foi trazida por Boulding (1966), que, à época, já considerava a “espaçonave Terra” 

em que vivemos como um mundo de recursos limitados. Para o autor, o significado da 

“economia astronauta” deveria ser considerado como se fosse uma simples nave espacial, 

sem reservatórios, onde qualquer coisa teria suas limitações estabelecidas. É o chamado 

Steady-State-Economy, que aceita a hipótese de que os recursos são limitados e que por 

isso é preciso menos produção e menos consumo para a manutenção do estoque natural. 

Na teoria do autor, a economia tem que enxergar o planeta como uma espaçonave, 

convocando toda a sociedade a adotar uma postura mais ética para o equilíbrio do sistema. 

(BOULDING, 1966. In: NELISSEN et al., 1997, p. 218-228). 

Enxergar o planeta como uma espaçonave não é apenas ideologia, mas oferece 

opções ao prosseguimento da vida. Bartolho (1984), em harmonia com Boulding, observa 

que a Terra, como “nave espacial”, deve ser vista como fundamental para a sobrevivência 

da humanidade e a autocompreensão do vínculo do homem-natureza implica muito mais do 

que uma simples transição. Na visão do autor, a economia deveria ser um fluxo circular 

“limpo”, compatível com a não-dilapidação de recursos não-renováveis, e com o 

compromisso de minimizar o envenenamento ambiental por poluição industrial. O rumo do 

atual “desenvolvimento” é apontado por um projeto unilateral de modernização industrialista, 

fundamentado em pretensão universalista, destinado a transformar a sociedade mundial 

numa reprodução ampliada do modo de vida das sociedades industriais euro-norte-

americanas, sem citar os problemas decorrentes dessa atividade, na medida que se amplia 

a intensa apropriação dos recursos naturais. 



47 
 

É preciso que todos se deem conta de que realmente é necessário um processo de 

transformação da sociedade. Para isso, um caminho sensato seria o investimento dos 

movimentos ambientalistas para colaborar com uma nova consciência étnico-cultural para a 

apropriação dos recursos naturais. Sobre o assunto, McCormick (1992) considera que a 

sociedade tem buscado compreender o mundo que habita. Não é mais possível viver alheio 

aos acontecimentos da transformação gerados pelo processo de industrialização ou à custa 

desse crescimento econômico.  

Duarte e Wehrmann (2005) comentam que os problemas ocasionados pela exploração 

descontrolada dos recursos naturais, ao longo da história da humanidade, em especial após 

a Revolução Industrial, são o grande marco histórico do domínio do homem sobre a 

natureza,  tornando-se cada vez mais evidente nas últimas cinco décadas. As autoras 

anunciam que, conforme já apontado em diversos estudos, foi no período pós-Segunda 

Guerra que houve a aceleração dos processos de alteração ambiental como  resultado de 

um crescimento econômico aparentemente sem fronteiras em termos de disponibilidade de 

recursos. Os elevados índices de produção e consumo, conjugados ao aumento 

populacional e à intensificação da urbanização, criaram um contexto de questões que se 

materializaram como problemas ambientais.  

A emergência do movimento ambientalista é, portanto, equivalente à explicação do 

movimento a favor da paz. Goldblatt (1996), ao discutir e comentar aspectos relativos à 

teoria social de Habermas (1996) demonstrou pontos da relação à teoria da ação 

comunicativa, que se baseia num ensaio para compreender a modernidade sob o ponto de 

vista sociológico. Goldblatt constrói uma crítica a Habermas no sentido de afirmar que essa 

posição teórica é inaceitável devido ao fato de que mesmo que houvesse interesse em 

explicar apenas a emergência dos ambientalistas radicais, não seria prudente separar esse 

processo da emergência de um movimento ambientalista menos radical. O autor considera 

importante ser diferenciado das obras de Habermas, apresentando fatores considerados de 

suma importância para as emergências das políticas de meio ambiente, sendo provável que 

esses fatores tenham sensibilizado a sociedade para os problemas da degradação 

ambiental. (HABERMAS, 1996, p. 169-225). 

O que vemos, então, é o emergir, a cada momento, que se aparenta a uma forte e 

crescente reflexão sobre a questão socioambiental. Hardin (1968), ao contextualizar o 

tempo vivido por Mishan, Ehrlich, Odum, White, Stone e Komarov, demonstra que as 

contribuições desses autores foram importantes para as questões socioambientais. Ele se 

refere ao fato de explicitar que o clima social e político influenciaram na tentativa de 



 
 

48 
 

contraposição aos problemas ambientais, chamando esse período de ressurgir. O 

ressuscitar de uma consciência pública foi necessária devido à identificação dos problemas 

ambientais. No paradigma “tragédia dos comuns” Hardin menciona os limites colocados na 

disponibilidade de energia (e de recursos materiais) na Terra, e também as consequências 

desses limites para a "qualidade de vida". Para evitar a superexploração dos recursos 

comuns, Hardin sugere que caso continue o pensamento de liberdade, em que cada um faz 

o que bem lhe aprouver, estará estabelecida a tragédia dos comuns. (HARDIN, 1968. In: 

NELISSEN et al., 1997, p. 77-94). 

O ressuscitar dessa nova consciência pública de novas concepções e argumentos em 

prol dos recursos naturais, e dos problemas ambientais, emoldurou o debate sobre as 

ameaças e principalmente sobre a sobrevivência humana. Ehrlich (1968) considera que os 

países subdesenvolvidos irão presenciar uma inevitável crise população-alimento. Embora 

essa predição fosse uma repetição da catástrofe malthusiana, em que o crescimento da 

população ultrapassaria a produção agrícola, a menos que controlada, Ehrlich afirma que a 

população vai subir exponencialmente, mas que os recursos disponíveis, em particular os 

alimentos, já estão nos limites toleráveis. Considerando que Malthus5 não fez uma predição 

firme da catástrofe iminente, Ehrlich advertiu sobre a magnitude do desastre, não vendo 

meios para evitá-lo. As soluções de controle de população eram muito mais radicais do que 

os postulados por Malthus. (EHRLICH, 1968. In: NELISSEN et al., 1997, p. 115-124). 

O dilema apresentado por Ehrlich (1968) reside no fato de que, se, por um lado, as 

nações buscam o desenvolvimento, aumentam a qualidade de vida dos povos e difundem a 

ciência e a medicina, por outro, o acelerado progresso exaure os recursos naturais e agrava 

a fome mundial, podendo aumentar consideravelmente a taxa de mortalidade. Goldsmith 

(1972) considera essa situação importante, principalmente quando as sociedades tentam 

estabelecer o princípio do crescimento econômico ou industrial. Da mesma maneira, o 

crescimento irregular da população tem acontecido diante do uso excessivo dos recursos, 

que são finitos, onde a manutenção do equilíbrio está ameaçada. O autor alerta que é 

preciso manter dentro de certos limites a degradação, a ponto que não comprometa a 

capacidade de resiliência dos ecossistemas. A busca da estabilidade das sociedades deve 

ser um compromisso maior dos governos, visando mudanças radicais para proporcionar o 

bem-estar coletivo. (GOLDSMITH, 1972. In: NELISSEN et al., 1997, p. 199-210). 

 

                                                 
5 Thomas Maltus representa o paradigma de uma visão que ignora ou rebaixa os benefícios da industrialização 
ou do progresso tecnológico. 
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Propor mecanismos para uma sociedade estável, como comentou Goldsmith op. cit., 

passa primeiramente pelo despertar de uma nova consciência. Meadows (1972), ao 

comentar as obras de autores considerados bestsellers – Commoner, Boulding, Tinbergen e 

Lovelock –, argumenta sobre as alterações nas sociedades ocidentais que, para o autor, 

tornaram-se mais influentes, tendo se manifestado mais do que nos períodos anteriores. 

Essa situação se deu principalmente pelo crescimento da consciência diante dos problemas 

ambientais convividos pelas sociedades, sobretudo os relacionados com a poluição do solo, 

do ar, das águas, dos rios e dos mares. Como resultado da poluição e da prática intensiva 

da agricultura, algumas espécies da flora e da fauna desapareceram drasticamente. 

(MEADOWS, 1972. In: NELISSEN et al., 1997, p. 195-198). 

Diante do agravamento dos problemas ambientais, bem como dos alertas anunciados 

por autores e de todos os desequilíbrios globais, aparecem as primeiras políticas ambientais 

como contraposição à degradação e à destruição da natureza. Para Tinbergen (1976), se, 

por um lado, uma nova ordem econômica mundial é necessária para a solução da crise 

econômica visando maior equilíbrio global entre os países, por outro, os desequilíbrios 

globais têm sido iminentes, evidenciado o distanciamento cada vez maior entre a riqueza e a 

pobreza. Apesar do rápido crescimento industrial no período pós-guerra, muitos países não 

acompanham a sucessão de movimentos e as situações promovidas pelos países ricos. É 

necessário respeitar a independência dos países e o interesse mútuo pelo trabalho e a vida, 

tudo de forma conjunta. Nessa nova ordem, o autor argumenta a necessidade de se 

estabelecer novas políticas globais em que se privilegiem os pobres e as dificuldades dos 

países subdesenvolvidos, propondo um futuro melhor para todos. (TINBERGEN; DOLMAN, 

1976. In: NELISSEN et al., 1997, p. 229-242). 

O entendimento de que o planeta Terra é um ser vivo e que deve ser capaz de gerar, 

manter e regular suas próprias condições de meio ambiente, foram tomando consistência na 

sociedade. Lovelock (1969) entendeu assim e anunciou que na Terra a vida brota e se 

amolda a sua característica, num contínuo estado de desequilíbrio dos gases atmosféricos 

marcado pela queda da entropia, provando a ação da vida. A hipótese Gaia surge a partir 

desse entendimento, considerando como um processo relacionado à entropia, em que os 

organismos vivos instituíram as condições necessárias para suas existências, moldando a 

constituição físico-química da atmosfera terrestre, recorrendo aos mecanismos necessários 

para suas autorreproduções. Ao publicar a hipótese Gaia, o autor anuncia a teoria como 

forma de explicar todo o complexo envolvendo a Terra, ou seja: biosfera, atmosfera, 

oceanos e solos. (LOVELOCK, 1969. In: NELISSEN et al., 1997, p. 243-251). 
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O conjunto de mudanças tecnológicas trazidas a partir da Revolução Industrial causou 

profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Ao longo do processo, 

a era agrícola foi superada, a máquina foi suplantando o trabalho humano, uma nova 

relação entre capital e trabalho se impôs, novas relações entre nações se estabeleceram e 

surgiu o fenômeno da cultura de massa, entre outros eventos. Essa transformação ignorou 

todos os alertas denunciados. O liberalismo econômico e a acumulação de capital fizeram 

com que o capitalismo se tornasse o sistema econômico vigente. 

Na tentativa de contextualizar essas transformações, Hobsbawm (1979) nos traz o 

histórico da evolução socioeconômica dos países na década de 1780, admitindo que, 

geograficamente, o mundo era considerado de proporções pequenas uma vez que 

pesquisadores e viajantes como Alexander von Humboldt (1769-1859) conheciam somente 

pedaços do mundo habitado. Para Hobsbawm (1979), bastava estancar o déficit público e 

colocar a inflação sob controle para que o capitalismo, esse animal adormecido, 

despertasse por conta própria e uma mão invisível iniciasse um espetáculo de crescimento. 

Ainda que a clássica metáfora da “mão invisível” colocasse teoricamente o mercado sob 

condições ideais, na garantia de alocação eficiente de recursos escassos, na prática, em 

condições normais, não seriam tão eficientes assim. Isso por que existem gargalos 

importantes em que na competição o processo não seja completamente livre, os 

consumidores não sejam perfeitamente informados e a produção e o consumo desejáveis 

gerem custos. 

Nesse contexto, Polanyi (1988) reconhece que “um grande mercado” constitui na 

combinação de vida econômica que inclui mercados como fatores de produção. Comenta 

que há estágios que foram decisivos para a produção se inserir finalmente no esquema de 

um mercado autorregulável: primeiro – comercialização do solo e mobilização do rendimento 

feudal da terra; segundo – aumento da produção de alimentos e matérias-prima orgânicas 

visando acolher as exigências, em escala nacional, de uma produção industrial em rápido 

crescimento; e terceiro – estender esse sistema de produção excedente aos territoriais de 

além-mar e colônias. Polanyi considera não haver distinção dos elementos das instituições 

humanas – homem/natureza – em que reconhece que a Terra, de fato, pertence à natureza, 

discutindo que não é possível separá-la e apartá-la do mercado. (POLANYI, 1988, p. 214-

227). 

Dessa forma, é necessário compreender como a concepção ecológica pode influir no 

pensamento social e político tendo em conta as questões ambientais. Nesse sentido, 

Hayward (1994) entende que a ciência ecológica pode ser entendida sob várias formas, 
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realizando a abordagem na identificação de pontos de contraste com a racionalidade 

prevalecente do sistema de valor. O ponto central, segundo Hayward, é compreender como 

a concepção ecológica pode e deve se dar no importante aspecto do pensamento social e 

político, em que se evidencia a necessidade do alinhamento do pensamento ecológico em 

admitir o indivíduo no meio em que se insere, compreendendo que a ecologia, além de ser 

uma ciência precisa, deve considerar o ser humano na relação com a natureza e admiti-lo 

não somente como um ser natural, mas, também, como um ser social e que conduz um 

aspecto mais dialético na relação ciência/valores e razão/natureza. O autor focaliza os 

conceitos e os princípios da ecologia e do iluminismo, retratando o aspecto da natureza e 

dos valores do pensamento ecológico sobre os pontos existentes em comum, entre ambas 

as linhas filosóficas, no que se refere ao uso dos recursos naturais. (HAYWARD, 1994, p. 

01-52). 

O fato é que a sociedade vivencia o intervencionismo econômico, em que a cada novo 

momento se caracteriza, como um processo gerador de perda e de redução acentuada, em 

determinados biomas, das características originais do meio natural. Goldblatt (1996), ao 

examinar simultaneamente as obras de Anthony Giddens, André Gorz, Jürgen Habermas e 

Ulrich Beck, além de cuidadosamente analisar os clássicos Marx, Durkhein e Weber, 

conseguiu demonstrar a relação de causas e efeitos da degradação ambiental nas 

sociedades modernas e de como as forças políticas podem ser mobilizadas para combatê-

la. No estudo, o autor demonstrou que não é possível enfrentar problemas ambientais 

enquanto não existir uma compreensão exata dos processos e dos motivos por que essa 

situação ocorre. (GOLDBLATT, 1996, p. 17-34 e p. 271-290). 

Para Goldblatt e Gorz (1996), as questões relacionadas à degradação ambiental são 

fruto da ganância do sistema de acumulação de capital. Por meio da expansão tecnológica, 

da maximização dos lucros e do consumo desenfreado, a lógica do capital demanda cada 

vez mais recursos. Por isso, o trabalho de Gorz atraiu grande interesse por parte dos 

movimentos ambientalistas, compartilhando a linguagem ambiental com as tendências 

radicais. Goldblatt afirma que as previsões de Gorz ajudaram e demonstraram os limites 

ecológicos da social-democracia, sendo possível articular claramente a necessidade de uma 

transformação das atitudes de interesses culturais do ocidente em relação ao trabalho, a 

riqueza e ao tempo, sem os quais não é possível concretizar um futuro ecologicamente 

sustentável. (GORZ. In: GOLDBLATT, 1996, p. 117-163). 

Bursztyn (1995), por sua vez, entende que há desconformidade entre duas correntes 

em função da insensatez humana. Para o autor, os economistas vêm conceituando “bens 
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livres” como aqueles que estão em abundância na natureza e, portanto, não possuem valor 

de troca e desprezam o valor de uso. As necessidades humanas são devoradoras do meio 

natural e quanto mais exceder o tamanho da população, maior será o uso da natureza. Isso 

equivale dizer que quanto maior o grau de desenvolvimento de uma sociedade maior o grau 

de consumo per capita de recursos naturais, mesmo que estes sejam produzidos por outras 

sociedades. Dessa forma, o mau desenvolvimento comprova a maior parte dos problemas 

ambientais do nosso planeta e muito mais do que o não-desenvolvimento é a explosão 

demográfica que agrava a pressão sobre o meio ambiente e favorece a miséria como forte 

fator de degradação. 

Dados demonstram que os padrões de consumo em países industrializados não 

podem ser sustentados em longo prazo e muito menos estendidos ao resto do mundo. 

Embora alguns países reconheçam a ligação entre meio ambiente e desenvolvimento, o 

Norte insiste nos riscos ambientais globais e na responsabilidade compartilhada para tratar 

dos mesmos. O Sul, ao contrário, dá prioridade à pauta do desenvolvimento, alertando 

contra a imposição, por razões ambientais, de novas condicionalidades sobre suas 

economias endividadas e carentes de recursos (SACHS, 1993). 

Acredita-se que para alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário parar por 

um momento e planejar, estabelecer uma estratégia de ação, especialmente 

compreendendo que os recursos naturais são finitos, de maneira que o desenvolvimento 

econômico incorpore a variável ambiental para não convivermos com riscos maiores. 

A ideia de riscos e de perigos, para se referir aos muitos da vida social, está mais 

afeta à equação dos riscos e perigos relativos à degradação ambiental. Goldblatt demonstra 

que Beck (1996) estabeleceu algumas características em razão dos efeitos, das ameaças e 

dos perigos causados pelos processos da modernização e da industrialização. Para o autor, 

esses processos alteram a dinâmica e a constituição da sociedade industrial clássica que foi 

gerada, e denuncia que no relativo processo de modernização é estabelecida uma 

sociedade de risco proveniente do escopo de uma sociedade industrial. Para Goldblatt, 

embora Beck utilize a ideia de riscos e perigos para se referir às muitas áreas da vida social, 

essas ideias estão mais afetas à equação dos riscos e perigos relativos à degradação 

ambiental. O autor considera que correr perigo é uma coisa, saber que está em perigo é 

completamente diferente e ter conhecimento do perigo e sentir-se impotente para alterar o 

curso dos fatos, que causam esse perigo, é outra coisa. (GOLDBLATT, 1996, p. 227-269). 

Portanto, o desenvolvimento sustentável poderá surgir como uma válvula de escape 

dentro dessa crise de riscos e perigos, com a sociedade ciente da necessidade de adquirir 
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novos hábitos de consumo, evitando uma crise universal. 

Para Herrera (1984), o fato essencial que caracteriza a crise, que, embora saibamos, 

mas dificilmente admitimos, é que existe um sistema nuclear no mundo que pode destruir a 

humanidade em apenas vinte minutos. Esse fato é real e pode acontecer a qualquer 

momento. Se reconhecermos essa posição, podemos imaginar algum tipo de resposta ou 

solução para a pergunta: o que aconteceria se estivéssemos em perigo de extinção? Há três 

possibilidades: a primeira é emigrar, pois geralmente quando uma espécie emigra para outro 

lugar, esta sobrevive. Outra é a ocorrência de uma mutação no sentido biológico. Essa 

segunda é impossível em curto prazo. E a terceira consiste simplesmente em extinguir-se, 

como milhões de espécies, na história da vida. O homem, diferentemente de outras 

espécies, reúne uma característica nova de vida – a de ser um animal cultural capaz de 

acumular conhecimento e de transformar-se a si mesmo. Quando a ciência nos apresenta 

um problema que aparentemente não tem saída, sabemos que temos de voltar aos 

questionamentos anteriores, pois alguma coisa atrás foi mal formulada.  

O fato é que idealização, formulação ou implantação sejam de um modelo de 

desenvolvimento ou de progresso, conduzindo a procedimentos de crescimento econômico 

que, em suma, converterão em dependência crescente no consumo de energia.  

Para Mota (2001), é possível perceber que a noção de desenvolvimento como 

progresso vinha mostrando suas limitações, principalmente as de natureza política e social. 

A sociologia e a economia, no âmbito das ciências sociais, explicitavam as contradições de 

uma visão puramente mecânica e racional dessa ideia de desenvolvimento e progresso. O 

desenvolvimento com bem-estar social refere-se às políticas e às práticas de saúde, 

educação, assistência e uma nova concepção de seguridade social baseadas na 

solidariedade que surge na Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Alguns 

teóricos, nos anos de 1970, denominaram essa grande coalizão política entre Estado, 

sociedade e mercado de Welfare State. (MOTA, 2001, p. 30-33). 
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1.2.1 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

Embora se perceba nos últimos anos crescente e excitante debate em torno do que 

seja realmente praticar desenvolvimento sustentável, o fato é que a maior dificuldade ainda 

reside no aspecto de descobrir quais os caminhos que a sociedade deve trilhar para que, de 

alguma maneira, consiga alcançar a sustentabilidade desejada, procurando, obviamente, 

fugir de conclusões empíricas e triviais.  

Para reduzir tal inquietude, vários são os estudos que vêm sendo desenvolvidos para 

estabelecer métodos, e até mesmo critérios de mensuração, em que se vem testando 

exaustivamente experimentos que ofereçam respostas convincentes para atingir o real 

desenvolvimento sustentável. 

O primeiro esforço nessa direção foi realizado no âmbito da ONU para efeito da Eco-

92, estabelecendo a Commission on Sustainable Development (CSD) (Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável). Nesse documento (ONU, 2001), a CSD estabeleceu uma 

estratégia de trabalho em parceria com diversas instituições, órgãos de governo, etc., 

instituindo indicadores de desenvolvimento sustentável, objetivando tornar possível o 

estabelecido nos Capítulos 8 e 40 da Agenda 21 local, onde se coloca a questão entre meio 

ambiente, desenvolvimento sustentável e informações ao subsídio de tomada de decisões. 

Segundo a ONU (2001), a produção dos indicadores seguiu um programa no qual sua 

estrutura considerou cuidadosamente as prioridades e as experiências de cada país-

membro. Um resumo dessas prioridades se formou de acordo com as dimensões das 

realidades específicas. Tais prioridades, por exemplo, incluíram elementos de 

sustentabilidade significantes como crime, transporte e energia, entre outros. Além disso, 

ficou claro para a comissão que a estrutura não poderia agrupar todos os temas ou 

complexidades conhecidas, permitindo limitar um número máximo de indicadores, 

objetivando, assim, prover uma avaliação resumida sobre o progresso de desenvolvimento 

sustentável em nível nacional. 

Para Mazon (2007), as análises realizadas por meio do uso de indicadores vêm 

ganhando peso nas metodologias utilizadas para resumir a informação de caráter técnico e 

científico, permitindo sua transmissão de forma sintética, desde que preservada a essência 

da informação e utilizadas apenas as variáveis que melhor servirem aos objetivos e não as 

que puderem ser medidas ou analisadas. A informação é mais facilmente utilizável por 

tomadores de decisão, gestores, políticos, grupos de interesse ou pelo público em geral. 

(MAZON, 2007, p. 48). 
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O trabalho apresentado pelo IBGE (2008b) demonstra que os desafios da construção 

do desenvolvimento sustentável são criar instrumentos de mensuração, tais como 

indicadores de desenvolvimento. Devem ser vistos como um meio para atingir o 

desenvolvimento sustentável e não como um fim em si mesmo. Valem mais pelo que 

apontam do que pelo seu valor absoluto e são mais úteis quando analisados em seu 

conjunto do que o exame individual de cada indicador. 

Para o IBGE (2008b), o conjunto de 134 indicadores originalmente produzidos pela 

CSD apresentou certa prolixidade, forçando melhor dimensionamento a um número 

reduzido de 57 indicadores, para que, de forma consolidada, fosse mais bem trabalhado por 

fichas metodológicas e diretrizes para sua utilização. Na edição de 2008, o órgão identificou 

60 indicadores que, em sua maior parte, correspondem aos indicadores apresentados na 

edição de 2004. 

Mazon op. cit. elucida ainda que a origem da palavra indicador (do latim indicare) 

representa algo a salientar ou revelar. Indicadores de qualidade do ar ou da água, via de 

regra, baseiam-se num conjunto restrito de parâmetros intrinsecamente relevantes, mas que 

são também representativos do conjunto, de forma que além de servirem para a 

mensuração e a avaliação das concentrações de determinados poluentes no ambiente, 

comparação dos níveis detectados com os níveis considerados aceitáveis, e avaliação de 

tendências, fornecem evidências ou “pistas” confiáveis da evolução da qualidade ambiental, 

por exemplo. (MAZON, 2004, p. 49). 

No estudo apresentado pelo IBGE a abordagem ampla não conceituou somente os 

indicadores, mas também cada uma das dimensões que compõe o arcabouço dos 

indicadores. Nessa nova ótica, a noção de desenvolvimento, por muito tempo identificado ao 

progresso econômico, extrapola o domínio da economia por meio da sua integração com as 

dimensões social, ambiental e institucional, apoiando-se em novos paradigmas (IBGE, op. 

cit., p. 09). 

Mazon op. cit. considera que a utilização de indicadores e de índices não é uma 

abordagem pacífica, pois sempre se recobre de alguma controvérsia em face das 

simplificações que são efetuadas na aplicação dessas metodologias. As eventuais perdas 

(ou descontinuidade) de informação têm constituído em entrave à adoção de forma 

generalizada e consensual dos sistemas de indicadores e índices. Para o autor, a 

formulação de indicadores pressupõe a disponibilidade de informações e dados confiáveis e 

comparáveis num determinado período de tempo. Esse é o principal desafio que se 
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apresenta, ou seja, apontar caminhos para a identificação de parâmetros confiáveis e 

comparáveis no tempo para a averiguação do cumprimento e do progresso das práticas de 

gestão sustentável de maneira custo-efetiva. Há grande variabilidade de tipos e qualidade 

de informações que podem impedir sua comparação, daí ser necessário identificar alguns 

parâmetros comparáveis, legitimados pelas partes interessadas e convenientes para o 

sistema em questão. Os principais exemplos e organizações que se ocuparam em 

estabelecer a medição do desenvolvimento sustentável mediante o uso de indicadores são 

apresentados a seguir (MAZON, 2007, p. 48-51). 

 ISE – indicadores para relatórios (reporting) e índices; 
 

 Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) – empresas 
produzirem seus balanços sociais, segundo o modelo; 

 
 O Instituto Ethos de Responsabilidade Social – realização de autodiagnóstico 

de sua situação em termos de responsabilidade social, bem como os meios 
para a elaboração de um balanço geral; 

 
 SAI (Social Accountability International) – Social Accountability 8000 com a 

Norma AA1000; 
 

 Isea (Institute of Social and Ethical Accountability) – Accountability 1000; 
 

 GRI (Global Reporting Initiative) – Norma SA 8000. 

De todos esses, o autor considera como “joia da coroa” a Global Reporting Initiative 

(GRI)(http://www.globalreporting.org). O modelo desenvolvido pelo GRI já é, sem dúvida, o 

padrão internacional para balanços sociais ou de sustentabilidade. As diretrizes do GRI 

foram projetadas para incentivar o aprendizado e a responsabilização (accountability). O 

propósito do GRI é fornecer um arcabouço para os relatórios de sustentabilidade que 

fortaleça as ligações entre os aspectos ambientais, econômicos e sociais do desempenho 

de uma instituição/empresa/corporação. O autor ainda considera esse índice o emergir de 

um novo momento em responsabilização e relatórios corporativos com a utilização desse 

arcabouço, que permite avaliar o seu desempenho econômico, social e ambiental – as três 

dimensões da sustentabilidade. A grande chave do sucesso e aceitação mundial do GRI 

está no seu processo de geração, validação e legitimação dos indicadores, a partir de um 

consenso mundial com os mais diversos stakeholders, inclusive no Brasil. (MAZON, 2007, p. 

52). 

Muito em voga, atualmente, são os conceitos sobre o que seja uma organização 

sustentável, e, certamente, o mais amplamente difundido no meio empresarial se baseia na 
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estabelecem comparações entre países e entre regiões dentro do Brasil; indicam 

necessidades e prioridades para a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas. 

(IBGE, op. cit., p. 10). Na sequência são apresentadas (Boxes 1 a 4) as descrições de cada 

uma das dimensões estabelecidas em IBGE (2008b) op. cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com 23 indicadores, divididos segundo os temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, 
mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento, a dimensão ambiental do IDS é a que 
mostra o maior número de indicadores ainda negativos ou que se mantêm numa evolução lenta. 
Além da atualização das informações publicadas em 2004, foi incorporado o dado sobre a emissão 
de gases do efeito estufa, a partir do inventário publicado em 2004 pelo governo brasileiro.  

Entre os indicadores positivos, podem-se destacar a redução de consumo de substâncias 
destruidoras da camada de ozônio e o aumento do número de unidades de conservação (UCs) e 
de reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs). Os focos de incêndios também sofreram 
redução entre 2004 e 2006, e a poluição atmosférica mantém sua tendência estacionária, exceto 
pelo ozônio (O3), cuja concentração continua aumentando.  

O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Para proteger esse patrimônio, destina uma 
área de mais de 712.660 km2 a unidades de conservação (UCs) federais. Em relação a 2003, o 
total de UCs federais cresceu de 251 para 299 em 2007. A área protegida também aumentou (era 
de 552.713 km2em 2003), elevando o percentual de área preservada, em nível federal, de 6,5% 
para 8,3% do território.  

Entre os biomas, a Amazônia detém a maior área protegida, mais de 15% em unidades de 
conservação federais, dos quais 6,5% são unidades de proteção integral (que não permitem nem 
população habitando no local). A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, e os Campos 
Sulinos, são os que possuem menos unidades de conservação. O bioma amazônico teve o maior 
aumento de área protegida entre 2003 e 2007 (145.873 km2), seguido pelas unidades de 
conservação marinhas (5.792 km2). Os biomas Pantanal e Caatinga não tiveram aumento em sua 
área protegida por unidades de conservação federais. 

BOX 1 – Dimensão ambiental: progresso menor e ainda lento. 

Fonte: IBGE op. cit. 

Os 19 indicadores dessa seção correspondem aos objetivos ligados à satisfação das 
necessidades humanas, à melhoria da qualidade de vida e à justiça social, e estão divididos nos 
temas população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança.  

Conforme vêm sistematicamente mostrando as pesquisas anuais do IBGE, o Brasil tem 
tido melhoria nas estatísticas de acesso à educação, trabalho, rendimento, mortalidade infantil, 
adequação dos domicílios e situação das mulheres. Os ganhos ainda são modestos, porém no 
que diz respeito às diferenças por cor ou raça e, de forma geral, se mostram bastante desiguais 
em sua distribuição pelo território, opondo-se um quadro melhor no Sudeste e no Sul a um 
cenário ainda precário nas regiões Nordeste e Norte. 

Além disso, o aumento da mortalidade por homicídios e acidentes de trânsito, sobretudo 
entre os homens, é o que mais chama a atenção, negativamente. 

Mortalidade por causas violentas afeta a qualidade de vida da população. Entre 1992 e 
2004 houve um incremento em termos absolutos de 7,7 mortes por homicídios por 100 mil 
habitantes no País. Chama a atenção a situação da Região Sudeste que, em 2004, apresentou a 
maior taxa de morte por homicídio, 32,3 por 100 mil habitantes, mais elevada do que a média do 
País (26,9 por 100 mil).  

Fonte: IBGE op. cit. 

BOX 2 – Dimensão social: melhorias importantes, embora desiguais, ameaçadas pela   
violência. 
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Os seis indicadores do IDS 2008 que dizem respeito à orientação política, capacidade e 
esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das mudanças 
requeridas para uma efetiva implementação do desenvolvimento sustentável mostram que, 
embora haja um esforço do poder público no sentido de ratificar tratados ambientais 
internacionais e melhorar o acesso à telefonia e à internet, o quadro institucional ainda é 
incipiente. 

O País investe pouco em pesquisa e desenvolvimento e, apesar de os municípios serem 
responsáveis pela maior fração dos investimentos em proteção ambiental, grande parte deles 
ainda não tem conselhos de meio ambiente – essenciais na estrutura da política ambiental 
nacional.  

Gastos com P&D no Brasil não chegam a 1% do PIB. O IDS 2008 mostra que, 
respectivamente em 2000 e em 2004, os investimentos nacionais em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) representavam 0,94% e 0,83% do Produto Interno Bruto do País, o que 
correspondia a R$ 11,1 bilhões em 2000 e a R$ 16,1 bilhões em 2004. Os gastos com P&D em 
2004 estavam assim distribuídos: R$ 9.329,10 (0,48% do PIB) vinham do poder público; e R$ 
6.217,30 (0,35% do PIB) eram gastos empresariais. Entre os investimentos públicos, a maior 
parte (R$ 6.418,10) foi feito por órgãos federais; os estados responderam por R$ 2.911,00.  

Fonte: IBGE op. cit. 

BOX 4 – Dimensão institucional: esforço ainda é incipiente. 

Crescimento do PIB, menor grau de endividamento, balança comercial favorável, maior 
taxa de investimento, aumento da participação de fontes renováveis na matriz energética, 
crescimento da reciclagem são algumas das boas notícias reveladas pelos 12 indicadores que 
tratam do desempenho macroeconômico e financeiro do País e dos impactos no consumo de 
recursos materiais, na produção e gerenciamento de resíduos e uso de energia.  

Organizados segundo os temas quadro econômico e padrões de produção e consumo, 
eles mostram, porém, que o gasto de energia voltou a crescer no País, que não há ainda 
locais de destinação definitivos para os resíduos nucleares e que o maior reaproveitamento do 
lixo domiciliar deve-se mais ao fato de ele ser fonte de rendimento, para uma parte da 
população, do que pela consciência ambiental voltada para a coleta seletiva e reciclagem. 

O consumo de energia per capita voltou a crescer de 2002 para 2006. O consumo final 
de energia per capita retomou o crescimento, passando de 45,5 GJ/hab (gigajoules por 
habitante) em 2002 para 49,1 GJ/hab em 2006, em decorrência da ampliação da capacidade 
de geração de energia, especialmente na geração térmica a gás natural, fonte energética que 
contribui para a elevação das emissões de gases de efeito estufa. Em 1992, o consumo per 
capita de energia no País era de 39,3 GJ/hab. 

O aumento nos preços das matérias-primas e da energia, associado a legislações cada 
vez mais exigentes, deve fazer com que os índices de reciclagem de todos os materiais 
mantenham a tendência de crescimento no longo prazo. 

Fonte: IBGE op. cit. 

BOX 3 – Dimensão econômica: maior avanço traz benefícios mas também alertas. 
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No documento apresentado em IBGE op. cit., o conjunto de indicadores selecionados 

representa uma gama de informações disponibilizadas por diversos órgãos, cujos dados 

estão dirigidos a subsidiar o debate sobre o desenvolvimento e as características da 

sustentabilidade no Brasil. Para tanto, foram disponibilizadas numerosas informações 

estatísticas para a construção de muitos indicadores relevantes e para ampliar as 

possibilidades de avaliação do desenvolvimento sustentável, especialmente no que diz 

respeito às questões econômica e social. A concepção norteadora do trabalho é a de limitar-

se a um conjunto de indicadores capazes de expressar as diferentes facetas da abordagem 

de sustentabilidade, da forma mais concisa possível. 

A pesquisa apresentou ainda os dados que expressam a evolução recente do 

indicador para o País como um todo, na maioria dos casos, a partir de 1992, e sua 

diferenciação no território nacional, segundo informação mais recente, privilegia a 

agregação territorial das unidades da Federação. O documento expressa a necessidade de 

identificar novos parceiros na produção de informações que objetivem construir novas 

abordagens como subsídio para a conquista do desenvolvimento sustentável (DS). 
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1.2.2 Sustentabilidade Fraca e Forte 

O alcance da sustentabilidade não deve ser entendido apenas como estratégia de 

redução da economia. Na ótica de Bursztyn e Bursztyn (2006), o eixo central assemelha-se 

a um “cabo-de-guerra”. Se o DS já é de difícil aceitação nos países desenvolvidos, é 

rejeitado ainda mais no mundo subdesenvolvido, que carece de crescimento para poder 

melhorar as condições básicas de vida de suas populações. Num quadro geral de pobreza, 

sem suprimento de demandas fundamentais, nesses países, o slogan mais apropriado seria: 

mais para ser melhor. Em outras palavras, não se pode aplicar, de forma isonômica, a ideia 

de renúncia ao crescimento econômico em benefício da qualidade ambiental.  

Para os autores, a causa ambientalista considerou natural impedir certas populações 

de se valerem de seu meio ambiente para promover atividades econômicas que gerem 

riquezas e melhorem suas condições de vida. A necessária preservação estaria acima do 

bem-estar. Agora, com a maioridade do conceito, fica a seguinte lição: não se trata de evitar 

que as populações que possuem territórios ainda preservados disponham de seu meio para 

obter mais bem-estar. O que se deve fazer é evitar que cometam os mesmos erros daqueles 

que obtiveram riquezas à custa de danos irreversíveis à natureza. Para isso, serão 

necessárias duas condutas: reverter as práticas incompatíveis com a noção de 

sustentabilidade, onde quer que ocorram, e apoiar iniciativas que estejam em consonância 

com três pilares: economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente equilibrado. 

Nesse raciocínio, May (1994) demonstra que durante a Rio-92 o debate se intensificou 

sobre a necessidade de o Sul deter o crescimento populacional e as emissões de carbono, 

ao mesmo tempo em que se abririam as portas para a exploração da diversidade biológica 

tropical. Martínez-Alier mostra que isso foi tido como um indicador de que as nações pobres 

estavam sendo convidadas a vender barato o consentimento à recessão global. Para o 

autor, tem havido uma tendência na discussão dos problemas de desenvolvimento e meio 

ambiente de pôr a culpa em algumas vítimas: pequenos produtores que têm de cortar e 

queimar florestas para arrancar sua subsistência por que não há terra disponível para eles 

em outros lugares; migrantes urbanos que se alojam em encostas perigosas causando 

enchentes e cujos esgotos não tratados contaminam as fontes de água. Desse modo, deve 

haver um caixa para uma dívida ambiental destinado às nações cuja base de recursos tem 

sido pilhada nos últimos 5 séculos para satisfazer as insaciáveis demandas do Norte. (MAY, 

1994, p.153). 

Ampliando esse debate, Stahel (1994) comenta inúmeras dificuldades que 

acompanham as tentativas de se buscar um desenvolvimento sustentável nos moldes 
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institucionais de uma economia capitalista de mercado, concluindo que tais dificuldades, 

longe de refletir falta de estudos apropriados, decorrem de impossibilidade estrutural. Se, de 

um lado, os múltiplos fatores que acompanham um dado processo não podem ser reduzidos 

a um denominador monetário comum, de outro, um denominador monetário comum (ou 

simplesmente determinado custo monetário) é incapaz de direcionar o desenvolvimento. 

(STAHEL, 1994, p. 67). 

Sekiguchi e Pires (1994) esclarecem que, com relação à escola (pós)-neoclássica da 

economia ambiental, o que se pode antever é que apesar das características de 

aplicabilidade e de adaptabilidade às situações voltadas para o modelo econômico ainda em 

vigor, pouco ela pode contribuir no sentido de romper com as amarras impostas pelo 

enfoque conservador dessa teoria econômica, dada a sua própria origem de fundo 

individualista e utilitarista. No entanto, como instrumento a ser utilizado na construção de um 

novo paradigma não apenas científico, como também epistemológico, é possível que sua 

utilização se prolongue tanto quanto sirva, de alguma forma, de embasamento e também de 

aprimoramento de novas formas de se buscar indicadores para a mensuração da melhoria 

da qualidade de vida dos diversos setores de uma sociedade. (SEKIGUCHI; PIRES, 1994, 

p. 140). 

Por esse aspecto, tem certa lógica a ausência de dados impedir a mensuração de 

indicadores. Para tanto, May op. cit. esclarece que os pontos estratégicos de entrada para a 

economia ecológica envolvem primeiramente o reconhecimento da falta de informações 

ambientais acessíveis que possam servir como base para o processo decisório relativo ao 

desenvolvimento no Brasil. Provisão de indicadores comparativos, funções de dose-resposta 

e parâmetros de modelos referentes às consequências ecológicas de decisões 

semelhantes, tomadas em outros lugares do mundo, podem gerar informações que, hoje, 

são só impressões. Isso não iria transcender a falha generalizada de se fazer uso de 

análises científicas nos processos políticos referentes ao desenvolvimento no Brasil, mas 

asseguraria disponibilidade de informação útil para aqueles com disposição para utilizá-la. 

(MAY, 1994, p.156). 

May op. cit. demonstra ainda que os métodos escolhidos para avaliar o nível de 

alcance do desenvolvimento sustentável de determinada economia estão longe de ser 

neutros e dependem muito da própria percepção do que exatamente implica a 

sustentabilidade para a manutenção do estoque dos recursos naturais. De modo a 

determinar o quanto de certo ecossistema deve permanecer intacto, para poder continuar 

mantendo suas funções físicas vitais à sobrevivência, como também o bem-estar 
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recursos naturais, onde qualquer depreciação positiva dos recursos seria um sinal de não-

sustentabilidade. Por outro, acreditam haver um processo de mudança gradativa para um 

cenário onde se perceba a sustentabilidade forte. (PEARCE; ATKINSON, 1993, p. 103). 

Para Daly (2005) a maioria dos economistas neoclássicos julga que o capital criado 

pelo homem é um bom substituto do natural e, portanto, defendem a manutenção da soma 

dos dois, abordagem denominada sustentabilidade fraca. O autor observa que os 

neoclássicos defendem a definição de sustentabilidade como a manutenção (ou incremento) 

de utilidade no decurso de gerações. Assim, Daly acredita que capital natural e artificial são, 

frequentemente, mais complementos do que substitutos, e que o natural deveria ser mantido 

separado, porque se tornou fator limitante. Essa abordagem é denominada sustentabilidade 

forte. Cita como exemplo, que a quantidade anual de peixe capturado é atualmente limitada 

pelo capital natural das populações do mar, e não mais pelo capital artificial representado 

pelos barcos pesqueiros. A sustentabilidade fraca sugeriria que a escassez de peixes 

poderia ser enfrentada com a construção de mais barcos. A sustentabilidade forte conclui 

pela inutilidade de mais pesqueiros, se há escassez de peixes, e insiste que a pesca deve 

ser limitada para garantir a manutenção de populações adequadas para as gerações 

futuras. (DALY, 2005, p. 41). 

Simões e Domingos (2008) consideram que a sustentabilidade fraca implica que todas 

as formas de capital são substituíveis entre elas, de forma que qualquer perda no estoque 

ou nos serviços, de um tipo de capital, pode ser compensada pelo aumento de outras 

formas de capital (PEARCE; ATKINSON, 1993). Desse modo, consideram existir 

substitutabilidade entre capital natural (N) e capital construído (K), e que o crescimento 

econômico deve apenas garantir que d/dt(N+K) = 0. No âmbito dessa discussão, 

consideram a possibilidade de aplicar cada um dos paradigmas à escala da cadeia de valor, 

sendo essa análise apresentada resumidamente no Quadro 1. Assim, o capital natural é vital 

para o uso produtivo do capital construído. Em termos matemáticos, para os autores: 

[...] esse paradigma pode ser expresso como dN/dt = 0, em que N é o 
capital natural. Tendo em conta que IA = dN/dt, só é garantida a 
sustentabilidade forte nos casos em que o impacto ambiental líquido não 
seja negativo. Esses autores acolheram, até então, ao citarem Serageldin & 
Steer, existir uma terceira posição, o paradigma de sustentabilidade 
sensata, defendendo que a dinâmica dos sistemas naturais é complexa e 
frágil e que existem limiares de viabilidade para cada componente do capital 
natural e existe uma substitutabilidade limitada entre eles. Por esse motivo, 
deve-se garantir que o limite inferior de viabilidade do sistema ecológico não 
seja ultrapassado, isto é, que N>N0. Qualquer desses paradigmas pode ser 
aplicado a qualquer escala. (SIMÕES; DOMINGOS, 2008, p. 3). 
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Luffiego e Radabán (2000) no estudo dessa teoria consideram sustentabilidade fraca 

como um conceito genérico semelhante “à viabilidade de um sistema socioeconômico em 

um determinado tempo”. Essa viabilidade consegue manter o capital global (as capacidades 

em termos do Relatório Brundtland), geração depois de geração, sendo esse capital global o 

resultado de outros dois: o capital natural e o capital de formação humana. O capital natural 

é um conceito usado pelos economistas para designar o estoque responsável de fluxo de 

recursos naturais que entra numa sociedade, como a floresta que produz o fluxo de 

madeira. Uma versão mais ampla incluiria serviços e funções básicas da natureza e das 

sociedades humanas, como é o caso da assimilação de certo fluxo de desperdício por parte 

dos ecossistemas. O capital de formação humana faz referência à disponibilidade de capital 

monetário, tecnologia, pessoal formado, etc. Para esses autores, na ótica da 

sustentabilidade fraca não há nenhum tipo de incompatibilidade entre crescimento 

econômico e conservação do capital natural. Para evitar essa incompatibilidade, que supõe 

a procura de ambos os objetivos ao mesmo tempo, conservação e crescimento, admite-se 

que os recursos que se esgotam possam ser substituídos ilimitadamente, sempre e quando 

a tecnologia evoluir. (LUFFIEGO; RADABÁN, 2000, p. 475). 

Ao interpretarem o conceito estabelecido por Costanza sobre sustentabilidade fraca e 

forte, os autores (LUFFIEGO; RADABÁN, op. cit.) consideram viável a relação que mantém 

um sistema socioeconômico em consonância com um ecossistema. Nessa definição, a 

Paradigma de 
sustentabilidade 

Aplicação à cadeia 
substitutabilidade Exigências em termos de manutenção do capital 

Forte 
Ambos aceitam 
substitutabilidade 

Manutenção do capital natural existente influenciável à 
escala da cadeia. Se a escala de influência estiver para 
além da escala de “posse” (existência de 
externalidade), as empresas devem internalizar o 
capital natural correspondente. 

Fraca 

dentro da cadeia. 

Manutenção do capital total (construído e natural) 
influenciável à escala de cadeia. 

Sensata Não aceita 
substitutabilidade 
dentro da cadeia. 

Exige que existam avaliação e manutenção do capital 
natural crítico. Dentro da sua escala de influência o 
capital crítico deve ser protegido. 

Quadro 1 – Aplicação de diferentes paradigmas de sustentabilidade da cadeia de valor. 
Fonte: Simões e Domingos, (2008), p. 3.  
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Sustentabilidade forte Sustentabilidade fraca 

• Concepção mais ecocêntrica que 
antropocêntrica 

• Concepção mais antropocêntrica 
(tecnocêntrica) que ecocêntrica 

• Concepção sistêmica  • Concepção mecanicista 
• Sustentabilidade: relação viável entre o 

sistema socioeconômico e o ecossistema 
• Sustentabilidade como sinônimo da 

viabilidade do sistema econômico 

• Sustentabilidade com crescimento • Sustentabilidade compatível com 
crescimento 

• Capital natural complementar do (não 
substituível por) capital humano. 
Constância do capital natural 

• Capital natural, substituído por capital 
humano. Constância do capital total 

• Muitos recursos, processos e serviços 
naturais são incomensuráveis 
monetariamente 

• A substituição exige monetarizar o meio 
natural 

• Diversas evoluções sustentáveis • Crença em um desenvolvimento 
sustentável que, na realidade, é um 
crescimento econômico continuo. 

• Meio ambiente global e sistêmico • Meio ambiente localista 

Fonte: COSTANZA (1994), adaptado por LUFFIEGO e RADABÁN (2000), p. 477. 
Quadro 2 – Comparação entre Sustentabilidade Forte e Fraca. 

ênfase se coloca na interação entre esses dois sistemas, tendo em conta que o sistema 

socioeconômico é dependente do ecossistema, no sentido de que este poderia trabalhar 

automaticamente, tendo em conta que aquele não poderia ser realizado sem o ecossistema. 

(LUFFIEGO; RADABÁN, 2000, p. 476). O Quadro 2 compara os dois paradigmas com as 

principais características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das últimas obras deixadas por Pearce et al. (2005) reflete que para uma 

sustentabilidade forte existir seria preciso que o patrimônio natural seja efetivamente 

conservado. Qualquer tipo de pressão fora desse contexto, o sistema teria que transportar 

altas implicações de valores para o recurso patrimonial atingido. Em contrapartida, o 

paradigma de sustentabilidade fraca (noção de que recursos ambientais e sociais são 

substituíveis por outro recurso) é consistente com a abordagem custo/benefício, em que 

todo tipo de recurso é substituível em algum grau. Nesse paradigma, os valores extraídos 

por técnicas de estimação econômica são também relevantes. (PEARCE et al., 2005, p. 

140). 

Para May (1994), a comparação entre a análise de custo/benefício estendida e a 

imposição de limites ao ecossistema replica, em muitos aspectos, ao debate sobre as 
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diferentes medidas para ajustar as contas nacionais, de modo a refletir a exaustão dos 

recursos e os serviços ambientais. Na contabilidade ambiental, há também duas 

abordagens substancialmente diferentes. Suas diferenças repousam em perspectivas 

divergentes, concernentes à validade relativa da substituição do capital natural pelo capital 

feito pelo homem, na busca do desenvolvimento sustentável. O fato de que seus resultados 

algumas vezes alcançam valores variando de maneira significativa sugere que existem 

conflitos ideológicos fundamentais no debate sobre os diferentes indicadores de medição do 

desenvolvimento sustentável. 

Na visão do autor, uma proposta sobre sustentabilidade fraca pressupõe que as 

possibilidades de substituição do capital existem em amplo sentido. A renda sustentável, 

nessa perspectiva, representa a porção que pode ser consumida, de modo que, ao fim do 

dia, está-se tão bem quanto no início, conceito derivado da definição de renda de Hicks. No 

que se refere aos recursos exauríveis, a Regra de Hartwick afirma que se deve reinvestir 

parte da renda (chamada de custos de uso) proveniente da exploração dos recursos 

naturais, de modo a alcançar um consumo constante através do tempo. Onde reinvestir os 

dividendos da exploração dos recursos é determinado pelo preceito neoclássico de que se 

deve aplicar o dinheiro onde este consegue o melhor retorno. Não há, nesta proposta, 

nenhuma restrição quanto à necessidade de dedicar parte desse rendimento para recuperar 

o ambiente danificado pela exploração em questão, e não há nenhum incentivo especificado 

na estrutura dos custos de uso que motive uma alteração na forma ou na velocidade da 

exploração. (MAY, 1994, p.152). 
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1.3  AÇÕES ANTRÓPICAS 
 

As ações antrópicas são motivo de preocupação crescente, a cada ano. No Brasil, é 

nítido que esse processo vem desde o descobrimento, quando há pelo menos 500 anos se 

intensificou a retirada da floresta, pau-brasil e outras espécies de madeira para o comércio, 

material de construção e também como fonte energética. 

Embora seja simples relacionar os fatores antrópicos, na verdade torna-se complexo e 

desafiador medir ou delimitar com exatidão sua área de abrangência. As ações antrópicas 

podem estar relacionadas a vários fatores, mas, notadamente, se referem a 

desmatamentos, caça da fauna silvestre, expansão da fronteira agrícola, queimadas, 

exploração desordenada dos recursos hídricos, uso e ocupação de unidades de 

conservação, lazer, urbanização, implantação de infraestrutura (transportes, energia e 

saneamento) e toda forma de deterioração ambiental causada por forças provenientes da 

ação humana. 

Os cenários onde se evidenciam as ações antrópicas vêm se agravando, sobretudo 

diante dos diferentes padrões de desenvolvimento social e econômico, seja em nível 

nacional, regional e até local, e, normalmente, há ligação com atividades políticas e/ou 

econômicas, podendo inclusive ser justificadas no emprego de estratégias visando atender 

às necessidades humanas e adversidades de sobrevivência da grande maioria da 

população. 

Para o MMA (2003), os ciclos econômicos, a cada governo, ditam como será a 

velocidade dos desmatamentos. A conquista de terras para a agricultura, além de outros 

fatores, tem confirmado as ameaças do vasto patrimônio ambiental brasileiro: 

A produção de cana-de-açúcar, a busca por ouro, o cultivo do café e as 
atividades pecuárias impulsionaram a ocupação da área originalmente 
coberta pela Mata Atlântica, que hoje se estima não passar de 5% da 
cobertura original. Em 1993, estimava-se que, por ano, eram explorados 
cinco milhões de hectares para a produção de madeira e celulose e oito 
milhões de hectares por ano davam lugar aos cultivos agrícolas. A atração 
populacional gerada pelo desenvolvimento das atividades econômicas 
acentuou a devastação da Floresta Atlântica. O crescimento demográfico e 
das cidades na Região Sudeste durante o século 19, foi notável, nessa 
região em 1808 havia cerca de um milhão de pessoas, oito anos depois, 
essa população era de 6,4 milhões. As cidades ocuparam o lugar das 
florestas que foram consumidas para a geração de energia e implantação 
da infraestrutura urbana. A população brasileira que ocupa as áreas onde 
originalmente havia Mata Atlântica triplicou na segunda metade do século 
20. (MMA, 2003, p. 67). 
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Na visão de Oliveira e Bursztyn (2001), a avaliação das ações públicas e privadas, até 

a década de 1960, baseava-se exclusivamente em critérios puramente técnicos e 

econômicos, visando maximizar os resultados esperados. Não havia nenhuma preocupação 

com os impactos ambientais e sociais decorrentes dessas ações, o que acarretou 

crescimento da degradação dos recursos naturais e queda no nível de bem-estar da 

população. 

Atualmente, essa preocupação tem se tornado evidente, até por que o discurso da 

proteção ambiental está atrelado à ideia da melhoria da qualidade de vida e ao futuro 

melhor. Bursztyn e Bursztyn (2006) entendem que: 

Desde os primeiros alertas quanto ao crescimento populacional e aos 
fatores de pressão sobre a natureza, de quatro décadas atrás, a adesão de 
diferentes categorias de atores sociais tem sido crescente. Não há 
candidato a cargo político que não se identifique formalmente com a 
necessária sustentabilidade do desenvolvimento. Não há entidade 
corporativa que afronte a avassaladora adesão da opinião pública ao 
imperativo do ecologicamente correto. E essa afinação se aplica inclusive a 
atores e representações coletivas cujas práticas efetivas colidem com os 
princípios de sustentabilidade. Mesmo no âmbito das ideias de promoção do 
progresso da economia, e sabemos que há na história dos últimos séculos 
uma inquietante correlação entre crescimento econômico e degradação do 
meio ambiente, a preocupação ambiental está presente. (BURSZTYN; 
BURSZTYN, 2006, p. 54). 

Dessa maneira, procurando verificar os fatores de pressão sobre o meio ambiente é 

que surgiram os tópicos relacionados às ações antrópicas, tais como: mineração, cimento, 

agricultura e mudanças climáticas que, em última instância, exerce forte influência sobre a 

integridade física de CNS. Embora esses temas se refiram a fatores antrópicos de grande 

evidência, na verdade procurou-se na discussão da tese demonstrar outro lado mais 

interessante, qual seja: mineração sustentável, cimento no desenvolvimento sustentável e 

agricultura sustentável. 
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1.3.1 Mineração 

 

A mineração é, sem dúvida, uma das atividades mais antigas no mundo. No Brasil, 

uma das primeiras práticas de extração mineral teve iníciou no século 16 com o chamado 

ouro de lavagem, que, por pouca lucratividade, foi rapidamente desprezado. Naquele 

momento o Brasil passava da economia açucareira para a mineradora, que, diferentemente 

da agricultura e da pecuária, obteve rigorosa disciplina e fiscalização por parte da metrópole. 

Hoje, a mineração é parte integrante da vida dos brasileiros. Para o DNPM (2008), a 

indústria extrativa mineral no Brasil cresceu 2% e 3% no terceiro e quarto trimestres de 

2007, em relação a iguais períodos de 2006, abaixo da variação da indústria, que foi de 5% 

e 4,3%, respectivamente. O setor de petróleo e gás representa 65% da composição do PIB 

na indústria extrativa mineral e o minério de ferro participa com 25%. (DNPM, 2008, p. 06). 

Indubitavelmente, a mineração contribui para o desenvolvimento econômico e sua 

participação é vista dentro de um contexto muito positivo. Ao analisar os resultados de 2007 

da mineração brasileira, o DNPM considera que estes são: 

[...] excepcionais (inclusive Petróleo & GNP), haja vista que os índices 
alcançaram uma variação positiva na ordem de 9,78% (2005) e 5,95% em 
2006, bem superiores ao PIB nacional, que ficaram na casa de 2,94% 
(2005) e 3,7% em 2006, considerando a nova metodologia da ‘paridade do 
poder de compra’ (PPC) ou ‘paridade de poder aquisitivo’ (PPA). (DNPM, 
2007, p. 05). 

Ainda na visão do DNPM (2007), todo o poderio da mineração vem sendo 

incrementado pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) anunciado pelo Governo 

Federal em 22/1/2007. Na contabilidade do órgão, estão previstos: 

[...] investimentos públicos e privados da ordem de R$ 503.9 bilhões, até 
2010, sobretudo na melhoria e no aumento da eficiência logística (R$ 58,3 
bi), social e urbana (R$ 173,8 bi) e energética (R$ 274,8 bi) que certamente 
ensejará nova onda de oportunidades de investimentos em mineração no 
Brasil. Assim, é previsto que parte expressiva desses investimentos em 
infraestrutura (rodovias, ferrovias, portos) e saneamento básico tenha como 
maior beneficiário o segmento de agregados e argilo-minerais para a 
indústria de construção civil. (DNPM, 2007, p. 05). 

As obras da construção civil, de fato, estão presentes no dia a dia da sociedade. 

Moradias, comerciais e para serviços públicos, construção de portos, pontes, aeroportos, 

estradas, hidroelétricas, túneis, etc., demonstram que a construção civil torna-se manifesta a 

todo o momento. Segundo a Gazeta Mercantil: 
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[...] a realidade da construção civil depende fortemente de insumos minerais 
como areia e pedra britada. Além de aço e metais, consome cimento, cal, 
vidro e produtos cerâmicos – todos proveniente da mineração. A indústria 
cimenteira, por exemplo, não existiria sem a rocha calcária, a indústria 
cerâmica sem a argila e a indústria vidreira sem a areia. A siderurgia e a 
metalurgia também são exemplos de setores industriais que dependem de 
insumos minerais. A agricultura também está ligada aos insumos da 
mineração. (GAZETA MERCANTIL, 25/3/2004, p. A3, grifo nosso). 

Em que pese toda pirotecnia em torno do PAC, o certo é que ainda persiste em torno 

da mineração uma imagem um tanto quanto negativa na sociedade em geral, sobretudo nas 

últimas décadas, devido aos profundos impactos ambientais negativos, que geraram 

recorrentes acidentes provenientes dessa atividade. Para Enríquez (2007), a mineração vem 

provocando graves distúrbios ecológicos e sociais nos espaços onde ocorre, e declara: 

[...] os efeitos dos empreendimentos minerais, normalmente, são de amplo 
alcance, abarcando desde a comunidade local até grandes mercados 
financeiros internacionais. Por esse histórico e abrangência é que há um 
intenso e vasto debate a respeito da relação entre a atividade mineradora e 
os processos de desenvolvimento socioeconômico, particularmente, sobre 
os processos de desenvolvimento sustentável. (ENRÍQUEZ, 2007, p.109). 

A ideia de uma mineração sustentável entrou na agenda de muitos acordos e 

interesses internacionais, graças ao patrocínio da indústria mineral. O esforço para construir 

um índice global gerou o projeto Minerals, Mining and Sustainable Development (MMSD). 

Esse projeto é uma iniciativa do World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) (2002) e vem sendo realizado pelo International Institute for Environmental and 

Development (IIED) (2002). Esse instituto reconhece que em alguns casos a prática de 

mineração ainda é prejudicial. Na análise da questão: 

[...] as melhores e mais modernas operações de mineração representam 
uma grande melhoria em relação às práticas passadas e a maioria das 
principais companhias está comprometida em dar continuação ao progresso 
no desempenho ambiental. Mas, às vezes, as práticas antigas eram 
bastante prejudiciais, e isso ainda acontece em alguns casos. Até as 
operações mais modernas apresentam impactos ambientais indesejáveis e 
as práticas adequadas ainda vão demorar muito até que sejam adotadas 
por todas as partes da indústria. O objetivo de melhoria do desempenho é 
assegurar que o capital natural crítico seja mantido, que os ecossistemas 
sejam priorizados quando possível e que a riqueza mineral contribua para a 
obtenção de continuidade ambiental. O desafio é definir onde, no curto e 
médio prazo, os recursos deverão ser direcionados para garantir maiores 
chances de atingir esses objetivos no futuro. Importa destacar também que 
a mineração produz grande volume de resíduos, portanto, com frequência, 
as decisões de onde e como depositar esses resíduos são praticamente 
irreversíveis. Os depósitos desenhados para armazenar esses resíduos 
estão entre as maiores estruturas construídas. Os impactos no longo prazo 
das decisões relacionadas à disposição dos resíduos estão entre as mais 
importantes do ciclo de mineração. (IIED, 2002, p. 09). 
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1.3.2 Cimento no Desenvolvimento Sustentável 

 

 

O cimento é tido como o principal elemento da construção civil e uma das commodities 

mundiais de maior expressão. Sendo utilizado como indicador econômico, o cimento é a 

matéria-prima nos diversos tipos de obras. 

Para o DNPM (2008), em 2007, a China permaneceu como a maior produtora e 

consumidora de cimento, com uma produção da ordem de 1,3 bilhão de toneladas, que 

representa 50% da produção mundial. O Quadro 3 demonstra todos esses dados. É 

possível perceber como os países que integram o “segundo pelotão” de produtores, como a 

Índia e os Estados Unidos, têm participação de apenas 6,1 e 3,7%, respectivamente. O 

Brasil, que ocupa a nona posição no ranking mundial, e o México são os únicos países 

latino-americanos que se destacam entre os países produtores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os relatórios apontam (DNPM, 2008) que a produção interna vem experimentando 

contínuo crescimento desde 2004, tendo alcançado em 2007 o patamar recorde de 46,4 

milhões de toneladas: 

A explicação desse desempenho positivo decorre também do crescimento 
da indústria da construção civil, provocado pela conjunção de três fatores: 
as obras de infraestrutura integrantes do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC), do governo federal; o aumento da oferta de imóveis 
residenciais, favorecida pela queda nas taxas de juros dos financiamentos 

QUADRO 3 – Reservas e produção mundial de cimento.
Fontes: DNPM-DIDEM, Mineral Commodity Summaries, 2008, Sindicato Nacional da Indústria de Cimento 
(Snic), 2008. 
Notas: (r) Revisão; (p) Dados preliminares. 
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da casa própria; e também pelo aumento da oferta de imóveis industriais e 
comerciais. A participação percentual, por região, continuou praticamente 
inalterada, o Sudeste com 50,7%, seguido do Nordeste com 20,3%, do Sul 
com 14,4%, do Centro-Oeste com 11,2% e do Norte com 3,4%. O estado 
com maior número de fábricas é Minas Gerais (12), seguido de São Paulo 
(9). Dos 27 estados brasileiros em apenas cinco não existe fábrica, sendo 
três na Região Norte (Acre, Amapá e Roraima) e dois na Centro-Oeste 
(Rondônia e Tocantins). Em 2006, os tipos de cimento mais produzidos 
foram o cimento Portland CP II (67%) e o CP III (17%). (DNPM, 2008). 

No mercado internacional o cimento assume dimensão extremamente maior do que a 

realidade brasileira. Dados revelam que há uma estreita relação entre a produção e o 

crescimento econômico, já que: 

[...] para uma produção mundial de cimento da ordem de 2,11 bilhões de 
toneladas equivale a um crescimento de 7,93% com relação a 2003. Nos 
últimos 10 anos o crescimento foi superior a 50%. O continente asiático é o 
maior produtor mundial, com 1,43 bilhão de toneladas, sendo responsável 
por 67% de todo o cimento produzido. (SNIC, 2005). 

Uma das características do mercado do cimento é a tendência ao consumo local, 

próximo das fábricas. Isso se deve a fatores como o baixo valor do produto e ao seu caráter 

perecível. Uma das consequências é a pouca ocorrência de trocas internacionais.  

De acordo com o WBCSD op. cit. com o projeto Iniciativa para a Sustentabilidade do 

Cimento (CSI), algumas características da indústria cimenteira internacional foram 

expressas da seguinte maneira: 

 

 Em 2000, foi produzido 1,6 bilhão de tonelada de cimento; 

 A China representa um terço da produção mundial anual; 

 A indústria cimenteira opera em 150 países; 

 A indústria emprega diretamente cerca de 850.000 trabalhadores em todo o 

mundo; 

 As receitas anuais em nível mundial estão estimadas em 97 bilhões de dólares. 

O projeto CSI (WBCSD op. cit.) divulgou que dez das principais empresas7 produtoras 

de cimento no mundo, ao lançarem a iniciativa, desencadearam importante programa de 

investigação e consulta (stakeholders), culminando com a publicação do Batelle Memorial 

Institute, intitulado Toward a Sustainable Cement Industry.  

                                                 
7 As principais indústrias cimenteiras participantes desse documento foram: Cemex (México), Cimpor (Portugal), 
Heidelberg Cement (Alemanha), Holcim (Suiça), Italcementi Group (Itália), Lafarge (França), RMC (Reino Unido), 
The Siam Cement Group (Tailândia), Taiheiyo Cement (Japão) e Votorantim Cimentos (Brasil).  
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O relatório desse Instituto apresentou recomendações-chave destinadas a promover 

uma evolução da indústria, pela via do desenvolvimento sustentável, notadamente nas 

áreas de: 

 proteção climática; 

 produtividade dos recursos; 

 redução das emissões; 

 bem-estar dos colaboradores; 

 gestão ambiental; 

 desenvolvimento regional; 

 integração industrial; 

 inovação; e  

 cooperação industrial. 

A temática do desenvolvimento sustentável da indústria cimenteira começa assim a 

tomar forma. Tanto que os relatórios do setor começam a traçar objetivos claros, apontando 

que: 

[...] o objetivo do setor cimenteiro é a elaboração de uma base de dados 
que permita que a busca do desenvolvimento sustentável da indústria e 
seus respectivos resultados, aliando o crescimento econômico com a 
preocupação social e a preservação do meio ambiente, possam ser 
devidamente registrados e divulgados. (SNIC, 2004). 

Iniciativas como essas demonstram que o setor produtivo vem sendo estimulado a 

uma postura até então não percebida e pensar o desenvolvimento sustentável é oferecer um 

produto mais bem visto pela sociedade, sobretudo diante das preocupações ecológicas. 

Surge no âmbito dessa preocupação o chamado cimento ecológico ou cimento 

“verde”. Esse produto, chamado de CPIII, possui um nível de CO2 reduzido em sua fórmula, 

causando menos impactos no meio ambiente, pois: 

[...] refere-se a um tipo de cimento que substitui parte do clínquer por 
escórias de siderúrgicas (material nobre que sobra da fusão do minério de 
ferro, coque e calcário). O produto aproveita 70% do resíduo gerado nas 
siderúrgicas e é encontrado mais na Região Sudeste devido à concentração 
de fabricantes de aço. O CPIII, além das vantagens ambientais, tem maior 
durabilidade e é mais barato que os demais. É um cimento de uso geral e 
com uma qualidade inigualável. As principais cimenteiras são: Votorantim, 
Holcim, Camargo Corrêa, Lafarge e João Santos. Vale ressaltar também 
que no Sul existem fabricantes de cimento pozolânico (CPIV), que utiliza 
resíduos de termoelétricas e tem desempenho semelhante ao do CPIII. 
(CAPELLO, 2008.) 
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Importa consignar que mais importante do que a propaganda dos produtos, é a 

certeza de que as mineradoras podem encontrar áreas imensas disponíveis para a 

explotação do calcário sem que haja, necessariamente, que destruir o patrimônio 

espeleológico. Certamente, existem boas regiões de calcário no Brasil, sem a ocorrência de 

cavernas, e que poderiam estar sendo disponibilizadas para a mineração, não afetando em 

nada a produção e a geração de emprego e renda. 

Esse esforço do setor produtivo certamente sinalizaria para a construção de caminhos 

exequíveis ao desenvolvimento sustentável. Torná-lo realidade depende de boas iniciativas, 

pesquisa e vontade política, de forma que as alternativas encontradas sejam de fato 

exercidas e amoldadas à consciência de que vivemos num mundo de recursos naturais 

finitos. 
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1.3.3 Agricultura Sustentável 

 

Muito dos efeitos nocivos identificados no meio natural tem sido proveniente das 

práticas agrícolas intensivas e nitidamente não-sustentáveis. O modelo de desenvolvimento 

adotado em todo o mundo tem passado por uma série de transformações, que vem desde o 

extrativismo e da agricultura de subsistência para uma exploração agroindustrial intensa 

sobre monoculturas, com largo uso de tecnologias modernas. Esse paradigma preocupou 

gerações durante muito tempo. Malthus (1798) não imaginava prever um cenário diferente 

desse, em que o aumento da demanda por mantimentos e a redução da oferta poderiam 

comprometer a subsistência da sociedade. 

Atualmente, a realidade mostrou-se diferente. Segundo a Casa Civil da Presidência da 

República (2008), na agricultura brasileira o principal produto é a soja, que, em 2007, 

ocupou 35% das áreas plantadas de ciclo curto, concentrando-se em cinco estados da 

região Centro-Sul (MT, PR, RS, GO e MS, 81,4% da produção). O Brasil se posiciona como 

o segundo maior produtor mundial e reveza com os EUA a posição de líder em exportações, 

que renderam US$ 11,4 bilhões em divisas para o País em 2007. O documento revela ainda 

que: 

A pecuária bovina de corte brasileira, com rebanho de 169,9 milhões de 
cabeças em 2006, coloca o País como o segundo maior produtor de carne 
do mundo, e está concentrada (53,5%) em cinco estados (MT, MS, MG, GO 
e PA), tendo-se tornado o maior exportador mundial do produto. Apesar da 
dificuldade de acesso aos principais mercados do mundo (EUA, Japão, 
México e Coréia do Sul) obteve, em 2007, uma receita externa de US$ 4,3 
bilhões (7% do total de produtos exportados). A área colhida de milho em 
2006 foi cerca de 13 milhões de hectares e 42,5 milhões de toneladas. 
Tradicionalmente produzido para o mercado interno, nos últimos anos a 
produção tem também se voltado para o mercado internacional, em razão 
do direcionamento de um volume crescente para a produção de etanol. Em 
2007, o Brasil exportou US$ 1,9 bilhão. (CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA, 2008, p. 71). 

Embora existam incentivos para melhorar a utilização de áreas já desmatadas em 

bases sustentáveis, contemplando inovações tecnológicas, como o manejo de pastagens, 

sistemas agroflorestais, agricultura ecológica e a recuperação de áreas degradadas, na 

verdade o que se percebe é uma agricultura “moderna” com características de uma indústria 

extrativa com tendências não-sustentáveis.  

Para Wolff (2008), a destruição de alimentos, o consumo exagerado, a 

insustentabilidade em longo prazo e o balanço energético negativo também são 

características próprias da agricultura moderna. Dentro das estruturas de transformação de 
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alimentos, a perda e a ineficiência do processo são muito grandes. A destruição de 

alimentos pode ser observada através das questões de mercado, da estocagem, do 

transporte e da comercialização. Para o autor, a agricultura moderna: 

[...] extremamente consumista, não fecha ciclos, não tem a preocupação de 
reciclar, de regenerar, de fazer com que o produto retorne para a fonte. Isso 
é observado nos lixões das cidades. O material orgânico não retorna para a 
agricultura em forma de adubo e o material mineral – latas, vidros – não 
retorna para a produção, tudo é consumido ou descartado. O não-
fechamento de ciclos tem um balanço energético negativo. A sociedade 
moderna consome mais do que produz. Isso tem reflexos na 
insustentabilidade da agricultura moderna. Considerando-se a história da 
humanidade, esse novo modelo de agricultura está em prática há um 
período muito curto. No entanto, já mostra seu colapso. (WOLFF, 2008). 

De modo geral, sabe-se que a atividade agrícola envolve custos não-ambientais que 

vão desde os trabalhadores, comunidades e regiões, indo até os consumidores, em 

diferentes graus e escalas, tendo ainda que contabilizar os efeitos da má utilização dos 

pesticidas, inseticidas e herbicidas no combate às pragas e às ervas daninhas da 

agricultura. 

A maior autoridade com os rumos dessa agricultura nociva veio de anos atrás quando 

a pesquisadora Rachel Carson, na década de 1960 publicou a obra Silent Spring (Primavera 

Silenciosa) nos Estados Unidos. Naquela época, o livro tratou de descrever os efeitos da má 

utilização dos pesticidas, alertando sobre as consequências nocivas das inúmeras ações 

antrópicas sobre os recursos naturais, notadamente sobre os pássaros que foram 

exterminados, silenciando a primavera pela ingestão de agentes químicos despejados na 

natureza. Foi com Carson o início do debate sobre o custo ambiental, da contaminação 

provocada por inseticidas químico-sintéticas produzidos pelo homem. 

Embora Carson tenha alertado a sociedade no sentido de se tolerar o uso 

indiscriminado com produtos de pouca ou nenhuma pesquisa prévia em seus efeitos no 

solo, água e animais selvagens, o que estaria implicando diretamente na saúde da 

sociedade em geral, na verdade, seu esforço foi ocultado quando o livro teve os direitos 

comprados por uma multinacional da agroquímica norte-americana, que não mais o 

republicou. 

Esse modelo agrícola, de uma agricultura nociva e de largas proporções, precisa ser 

reavaliado. É preciso uma mudança periódica e gradativa para a agricultura sustentável. 

Agricultura sustentável subentende também uma transformação social, educando o produtor 

para práticas de uma agricultura economicamente equilibrada, ecologicamente correta e 

socialmente solidária e justa para todos. 
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O interessante é que a agricultura sustentável não desconsidera aspectos 

socioeconômicos e culturais dos grupos sociais implicados. As condições de vida das 

pessoas podem ser gradativamente melhoradas na medida que se protege o solo e a 

produtividade agrícola, significando produção de alimentos com mínimos efeitos negativos 

no ambiente. 

Agricultura sustentável pressupõe o uso da água de maneira equilibrada, racional e 

sensata, permitindo que haja recarga dos aquíferos dentro de sua capacidade presumível. 

Isso poderá proporcionar uma diversidade nas culturas na medida que também as pestes 

sejam controladas naturalmente, combatendo o lançamento das tradicionais substâncias 

tóxicas na água superficial ou no freático, o que poderia melhor preservar e restaurar a 

fertilidade do solo, evitando a erosão, além de outros problemas decorrentes. 

A partir de uma nova mentalidade para a adoção da agricultura sustentável, acredita-

se ser possível unir desenvolvimento econômico com consciência ecológica, oferecendo 

alternativas não somente para o bem-estar das comunidades envolvidas, mas, sobretudo, 

no sentido de possibilitar uma gestão ambiental mais eficiente em prol dos recursos 

naturais, notadamente para CNS que, muitas vezes, se transformam em morros 

testemunhos isolados em ilhas cercadas por atividades agrícolas. 

 

 

 

  



79 
 

1.3.4 Mudanças Climáticas 

 

O Painel Intergovernamental de Mudança do Clima (IPCC) da ONU vem a cada 

relatório demonstrando que a temperatura média global do planeta tem crescido. As 

evidências científicas apontam que a mudança climática se deve à ação do homem, com 

interferência direta sobre o meio ambiente e a saúde humana. 

As constatações têm mostrado que o aquecimento global é fruto das emissões 

antrópicas e vem agravando o problema da acumulação de gases do efeito estufa (GEE) 

decorrente, sobretudo, das emissões do dióxido de carbono (CO2, queima de combustíveis 

fósseis), metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), especialmente oriundo de atividades 

agropecuárias.  

Para o IPCC a temperatura do planeta poderá subir entre 1,8 ºC e 4 ºC até o final 

deste século, o que deverá aumentar ainda mais a ocorrência de tufões, tempestades e 

secas. Com isso estima-se que um terço das espécies do planeta estariam ameaçadas, com 

sério prenúncio de doenças e desnutrição para as populações afetadas. Este cenário 

também agravará o problema do derretimento das camadas polares, fazendo com que o 

nível médio do mar cresça entre 18 cm e 58 cm até 2100, forçando populações inteiras a se 

refugiarem devido às grandes inundações. 

Constatações como essa têm tornado o assunto mudança climática como o ponto 

focal das preocupações de diversos setores da sociedade, seja no âmbito governamental, 

político ou econômico. Os riscos associados ao efeito estufa e à mudança climática, 

somados às incertezas do clima, vêm provocando uma rediscussão nos processos 

produtivos e nos padrões de consumo. O Protocolo de Quioto e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) são provas evidentes na busca do novo rearranjo 

político/econômico em resposta a essa realidade preocupante. 

A ausência de cenários com credibilidade para prever com segurança as mudanças no 

clima no Brasil é, talvez, o maior problema a ser superado. A dimensão continental do País 

impede que um diagnóstico preciso seja realizado em função das regiões brasileiras se 

mostrarem muito diferentes entre si, como a Amazônia, o Semiárido do Nordeste, o Centro-

Oeste, as pradarias no Sul e o Pantanal. Para a Casa Civil da Presidência da República 

(2008): 

Na realidade, a maioria das incertezas nas projeções do modelo para os 
cenários de mudança do clima pode estar relacionada com o problema da 
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escala espacial e a representação de eventos climáticos extremos em 
escalas espaciais mais elevadas, do que as produzidas pela maior parte dos 
modelos globais do clima. As projeções dos cenários da mudança do clima 
para o século 21 foram derivadas dos vários modelos do clima global 
utilizados pelo IPCC. O fato de os modelos globais do clima utilizar 
diferentes representações físicas de processos, em uma grade de resolução 
relativamente baixa, introduz certo grau de incerteza nesses cenários 
futuros da mudança do clima. Essa incerteza é extremamente significativa 
na avaliação da vulnerabilidade e dos impactos da mudança do clima, bem 
como na implementação de medidas de adaptação e de mitigação. Por 
exemplo, para a bacia amazônica, alguns modelos produziram climas mais 
chuvosos e outros climas relativamente mais secos. Para o Nordeste do 
Brasil, a maioria dos modelos globais do IPCC AR4 mostra reduções de 
chuva no período de março até maio no norte de Nordeste e no inverno no 
leste de Nordeste, que são as estações chuvosas nessa região. Alguns 
modelos globais do IPCC AR4 mostram mais chuva no período de 
dezembro ate fevereiro no norte do Nordeste, que é a pré-estação chuvosa, 
ou seja, pode chover antes da estação chuvosa, ficando o pico da atual 
estação chuvosa mais fraca. Alguns modelos apresentam mais chuva no 
Nordeste no futuro, mas correspondem à minoria. (CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2008, p. 99) 

O que se constata é que a vulnerabilidade climática está relacionada com o aumento 

da temperatura na Terra e as manifestações decorrentes desse processo estão 

necessariamente associadas a fenômenos provocados pelo homem sob vários aspectos 

que, em suma, contribuem no aumento das emissões dos gases de efeito estufa, 

especialmente por força da combustão no uso dos combustíveis fósseis. No caso brasileiro, 

o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos avalia que: 

[...] a vulnerabilidade climática pode se manifestar em diversas áreas: 
aumento da frequência e intensidade de enchentes e secas; perdas na 
agricultura e ameaças à biodiversidade; mudança do regime hidrológico, 
com impactos sobre a capacidade de geração hidrelétrica; expansão de 
vetores de doenças endêmicas. Além disso, a elevação do nível do mar 
pode afetar regiões da costa brasileira, em especial as metrópoles 
litorâneas. (CGEE, 2008, p. 20). 

Procurando evitar tais situações, a convenção-quadro das Nações Unidas8 
estabeleceu o Protocolo de Quioto como forma de fazer com que 55 países, que são 

responsáveis por 55% das emissões de gases do efeito estufa lançadas no planeta desde 

1990, incluídos no Anexo I9, ratificassem o compromisso de reduzir as emissões de gases 

do efeito estufa (GEE) ou de captura de carbono (ou sequestro de carbono) a partir de 

16/2/2005. 

                                                 
8 Tratado internacional da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(CNUMAD), também conhecida como Cúpula da Terra, instalada na Eco-92. 
 
9 Os participantes do Anexo I são os países que têm metas em relação ao Protocolo de Quioto e que podem ser 
distinguidos em: a) países que necessitam diminuir suas emissões e, portanto, são compradores em potencial de 
créditos provenientes do MDL; e b) países que estão em transição econômica e por isso podem ser anfitriãos de 
projetos do tipo implementação conjunta. 
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O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) surge a partir dessa perspectiva, ou 

seja, sinaliza com a possibilidade de se atingir o desenvolvimento sustentável, na medida 

que implanta tecnologias mais limpas, encorajando países (Anexo I) a cumprirem suas 

reduções de emissão do GEE. Esse inteligente mecanismo estabeleceu que os países em 

desenvolvimento (não participantes do Anexo I) possam obter as Reduções Certificadas de 

Emissões (RCEs) e negociá-las no mercado global ajudando no cumprimento de suas 

metas. 

Os efeitos das principais atividades humanas que geram emissões de GEE são alguns 

dos pontos que motivaram a criação do MDL dentro do Protocolo de Quioto, notadamente 

em função de: 

 geração de energia diante da queima de combustíveis fósseis (carvão mineral, 
petróleo e gás natural); 
 

 decomposição anaeróbica de matéria orgânica (emissões de metano em 
aterros sanitários e na pecuária); 

 
 uso de fertilizantes nitrogenados (emissões de óxido nitroso); 

 
 processos industriais (emissões de perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos e 

hexafluoreto de enxofre); e 
 

 desmatamento e produção de cimento (emissões de dióxido de carbono). 

  

Todas essas emissões há anos vêm interferindo de maneira gradativa sobre os 

recursos naturais do planeta. Um interessante estudo que constatou efeitos semelhantes foi 

identificado por Zhang et al. (2008). No artigo, os autores demonstraram que a partir das 

medições realizadas em uma estalagmite crescendo do chão na caverna Wanxiang, da 

Província de Gansu, na China, foi possível inferir que houve mudanças importantes nos 

ciclos de monções por volta de 1960. Segundo os autores, o espeleotema surgiu lentamente 

dentro da caverna por mais de 1.800 anos, possibilitando conhecer por meio da estrutura e 

composição química da estalagmite, informações detalhadas sobre a história dos ciclos de 

chuvas (monções) que irrigaram os campos agricultáveis da região chinesa para a 

subsistência de milhares de pessoas. 

Portanto, o patrimônio espeleológico é um importante testemunho para guardar não 

somente belezas cênicas de seu interior, mas informações preciosas sobre o 

comportamento ambiental do passado, possibilitando por meio dos estudos de paleoclima 

conhecer e prever a vulnerabilidade climática do futuro. 
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Espera-se, assim, que os governos harmonizem suas ações no processo de 

crescimento socioeconômico, tendo como marco fundamental o desenvolvimento 

sustentável, fazendo com que o setor produtivo busque cada vez mais a promoção do uso 

eficiente dos recursos naturais, científicos, tecnológicos e humanos. Dessa forma, a redução 

no conteúdo de carbono e os demais efeitos das atividades humanas que geram emissões 

de GEE, poderão propiciar não somente excedentes econômicos, mas a manutenção dos 

recursos naturais e com isso melhores níveis de bem-estar social. 
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2   CONTEXTUALIZAÇÃO ESPELEOLÓGICA 
 
 
 

Segundo o Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas (Cecav) 

(2008) órgão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)/MMA, 

são conhecidas no Brasil 6.522 cavidades naturais subterrâneas (CNS), cujos dados 

estão amplamente disponibilizados a partir da base de dados construída para 

cadastramento do potencial do País sobre seus ativos ambientais (atualização em 

1º/6/2008). 

Esse universo de CNS refere-se ao conhecimento exato do que foi prospectado e 

georreferenciado, cujos dados de localização foram sistematizados com rigoroso critério 

técnico-científico de qualidade.  

Acredita-se que essa quantidade não se finda em 6.522 ativos ambientais de CNS, 

uma vez que o Brasil possui grande potencial espeleológico. A distribuição política/regional 

de CNS no Brasil está apresentada no Quadro 4. 

Esse centro especializado (Cecav) esclarece que (Box 5) sua base de dados é 

composta por informações básicas relativas às cavidades e que foram obtidas a partir da 

integração dos dados oriundos de Cecav (2008, p. 05). 

 levantamentos de campo realizados pela equipe técnica do Cecav; 

 estudos e pesquisas submetidos ao Cecav; 

 bibliografia especializada; 

 Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil (CNC), da Sociedade Brasileira de 

Espeleologia (SBE), e 

 Cadastro Nacional de Cavernas, Redespeleo Brasil (Codex). 

Sabedores, portanto, do grande potencial brasileiro, a expectativa vai muito além de 

6.522 CNSs. Esse número foi sistematizado pelo Cecav que somente disponibiliza dados 

que apresentam as respectivas coordenadas e que revelam concordância ou proximidade 

espacial ao município de sua referência. Uma vez estabelecido esse filtro, pode ocorrer que 

determinada cavidade não conste informações básicas na base de dados do centro. Isso 

não significa que o ativo ambiental não exista ou que não se tenha registros a respeito, mas 

que precisará ser validada por meio dos critérios estabelecidos, antes de ser apresentada 

oficialmente. 
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No estudo do Cecav (2008), o Quadro 4 totaliza o universo de CNSs conhecidas e 

validadas no Brasil, donde se percebe a classificação por estado e regiões de cada um dos 

ativos ambientais espeleológicos distribuídos naturalmente no território nacional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGIÃO ESTADO No de 
CNS REGIÃO ESTADO No de 

CNS

SUL (S) Rio Grande do 
Sul

07 CENTRO – Mato Grosso do Sul 152 

 Santa Catarina 07 OESTE (CO) Mato Grosso 311 

 Paraná 256  Goiás 706 

SUDESTE 
(SE) 

São Paulo 452  Distrito Federal 47 

 Minas Gerais 2.535 NORDESTE Bahia 449 

 Espírito Santo 07 (NE) Sergipe 11 

 Rio de Janeiro 23  Alagoas 03 

NORTE (N) Amazonas 07  Paraíba 05 

 Pará 504  Pernambuco 02 

 Rondônia 14  Rio Gde do Norte 380 

 Roraima -  Maranhão 09 

 Acre -  Ceará 44 

 Tocantins 552  Piauí 39 

 Amapá -    
T O T A L 6.522 

QUADRO 4 – Distribuição de cavidades naturais subterrâneas no Brasil por região e 
unidade da Federação. 
Fonte: CECAV/ICMBio (2008) p. 06 (adaptado e atualizado). Base de Dados Geoespacializados de 
Cavidades Naturais Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo original). 
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BOX 5 – Aspectos levantados de CNS segundo Cecav op. cit. e informações acessadas pelo 
site http://www.ibama.gov.br/cecav.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A preocupação latente do Cecav op. cit. como órgão de governo é compreensível em 

asseverar-se que o universo conhecido atualmente de 6.522 CNSs ainda não está 

finalizado. Tal situação ocorre devido ao fato de as entidades que buscam as informações 

de cavidades não assumirem, muitas vezes, o rigor técnico-científico exigido para uma 

validação oficial. Isso significa dizer que se todos os dados enviados já viessem com a 

validação correta, o Brasil subiria deste patamar para algo em torno de 15.000 registros 

relativos à cerca de 7.000 cavidades, conforme relatos pessoais e e-mails pessoais trocados 

com a equipe técnica do Cecav. 

 As 6.522 CNSs trabalhadas nesta pesquisa estão com os dados de localização 

minimamente aceitáveis. A complexidade é grande, assim como os desafios, mas todos 

esses dados informam que ainda há muito que fazer, principalmente no sentido de 

estabelecer alvos de conservação espeleológica, reconhecendo áreas dotadas de 

Para o Cecav (2008), a fragilidade e a complexidade dos ecossistemas cavernícolas, 
associadas à grande extensão e diversidade ambiental do território nacional se somam ao fato 
de que apenas uma pequena quantidade de cavernas já se encontra prospectada no País 
(cerca de 7.000 cavernas, aproximadamente 7% de todo potencial espeleológico). Enquanto 
isso, os instrumentos legais impõem a necessidade de se conhecer, preservar e conservar o 
patrimônio espeleológico, bem como o grande número de empreendimentos, potencial e 
comprovadamente lesivos a esse patrimônio, reforçam a necessidade de o Cecav realizar e 
promover levantamentos e avaliações permanentes da situação atual das cavidades naturais 
subterrâneas brasileiras. Nesse contexto, o relatório disponibilizado pelo centro visa 
principalmente fazer o levantamento das cavidades naturais subterrâneas brasileiras 
cadastradas na sua base de dados localizada dentro e fora de unidades de conservação. 

Ainda segundo o Cecav op. cit., os dados apresentados no relatório referem-se às 
atualizações permanentes e orientadoras das proximidades de localização de CNS, o que, 
certamente, dependerá de checagem e validação de campo. O usuário deve ter ciência de que 
os arquivos baixados não representam todo o universo de cavernas existentes no território 
brasileiro. Eles reúnem apenas a pequena porção de CNS que já foi prospectada por pessoas 
físicas, grupos ou instituições, cujos dados foram publicados em diversos meios de divulgação, 
sistematizados, geoespacializados e analisados pelo Cecav. Sistema de Coordenadas 
Geográficas Projeção: WGS 84 – Conteúdo: Cavidades Naturais Subterrâneas no território 
brasileiro – fonte: Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas (Cecav) – 
Responsável: Núcleo de Geoprocessamento do Cecav – data da incorporação dos dados: 
1º/6/2008 – descrição de dados: cavidades geoespacializadas a partir da integração dos dados 
oriundos de: levantamentos de campo realizados pela equipe técnica do Cecav, estudos e 
pesquisas submetidos ao Ibama e ao Cecav, bibliografia especializada, Cadastro Nacional de 
Cavernas do Brasil (CNC), da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) e Cadastro Nacional 
de Cavernas, Redespeleo Brasil (Codex).  
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riquíssimas belezas cênicas a serem estabelecidas nos limites de uma categoria de manejo 

de unidade de conservação.  

Para Granizo et al. (2006), a seleção de alvo de conservação é quase uma arte. Todos 

os passos subsequentes de um processo de planejamento para a conservação de áreas 

dependem de uma seleção adequada de alvos de conservação, podendo, nessa hora, 

perceber que essa é uma etapa crítica no processo. Nesse planejamento, os alvos de 

conservação deveriam cumprir os seguintes requisitos: 

 representar toda a biodiversidade da área de estudo; 

 refletir as ameaças à área; e 

 refletir a escala na qual estamos trabalhando e ser úteis para essa escala. 

A reflexão sugerida pelos autores nos remete ao princípio da escala pretendida. Na 

atenção aplicada sobre o acervo de ativos ambientais espeleológicos, por região, é possível 

perceber importantes fenômenos ocorrendo simultaneamente.  
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2.1 CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS E AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

As unidades de conservação (UCs) possuem importante instrumento de gestão do 

território de áreas protegidas do Brasil. Denominado de Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (Snuc), esse instrumento foi estabelecido em 18 de julho de 

2000, por meio da Lei nº 9.985 e regulamentado pelo Decreto Federal nº 4.340 de 22 de 

agosto de 2002, ambos com a missão de oferecer segurança e estabilidade à gestão das 

áreas protegidas nos níveis federal, estadual e municipal. 

A referida legislação foi de fundamental importância para propiciar os mecanismos 

necessários à proteção dos ecossistemas envolvidos e toda biodiversidade contida nos 

limites das áreas protegidas. Essa importante característica do Snuc também reflete de 

maneira positiva na promoção do desenvolvimento sustentável, pois possibilita que o 

comando e o controle sobre todo o espaço natural do Brasil, tivessem o seu uso disciplinado 

visando oferecer possibilidade de garantir o atendimento de futuras necessidades humanas 

conforme preconiza o conceito. 

O Capítulo II da Lei do Snuc expõe 13 objetivos básicos para o efetivo cumprimento da 

legislação: 

1) contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 
território nacional e nas águas jurisdicionais;  

2) proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;  

3) contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 
naturais;  

4) promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;  

5) promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 
processo de desenvolvimento;  

6) proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;  

7) proteger as características de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 
paleontológica e cultural;  

8) proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;  

9) recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;  

10) proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 
monitoramento ambiental;  

11) valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;  

12) favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação 
em contato com a natureza e o turismo ecológico;  
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O Quadro 5 sintetiza a dimensão do Snuc no território nacional. Com base nos dados 

gerados pelo Mapa 1, em especial as UCs, foi possível destacar cada uma das categorias e 

os respectivos grupos para os quais a legislação determinou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em observação ao Mapa 1 pode-se perceber a importância da dimensão 

espeleológica no contexto estratégico do Snuc. Onde há um aglomerado de CNS (pontos 

negros) quase sempre há ocorrência de UC sobrepondo-se a esses ativos ambientais. Na 

representação “A” do Mapa 1 é possível perceber bom número de ocorrências de cavernas 

no entorno e no interior da APA do Planalto Central no Distrito Federal. Percebe-se também 

ali um número considerável de cavidades no interior na APA Nascente do Rio Vermelho. 

Para a representação B foi identificada pelo órgão a seguinte situação: APA Morro da 

Pedreira (32) e APA C. Lagoa Santa (360). Pode-se perceber o grande adensamento de 

Categoria de manejo Nº de UCs Grupo 

Estação Biológica 02 PI 
Estação Ecológica 81 PI 
Estação Experimental 20 SI 
Estrada-Parque 06 SI 
Floresta Estadual 44 US 
Floresta Nacional 73 US 
Horto Florestal 04 SI 
Monumento Natural 04 PI 
Parque 11 SI 
Parque Ecológico 22 SI 
Parque Estadual 183 SI 
Parque Florestal 03 US 
Parque Nacional 62 PI 
Parque Zoológico 01 SI 
Refúgio da Vida Silvestre 06 PI 
Reserva Biológica 60 PI 
Reserva Ecológica 14 SI 
Reserva Estadual 04 SI 
Reserva Extrativista 62 US 
Reserva Florestal 04 SI 
RPPN 319 US 
Reserva de Des. Sustentável 13 US 
Área Sob Prot. Especial 19 SI 
Área de Proteção Ambiental 197 US 
Área de Relev. Int. Ecológico 32 US 

TOTAL 1.246  

QUADRO 5 – Distribuição das UCs integrantes do Snuc. 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de Dados Geoespacializados de 
UC dos arquivos shapes fornecidos por IBGE (www.ibge.gov.br) e Ibama 
(Centro de Sensoriamento Remoto ) (http://siscom.ibama.gov.br/sitecsr/). 

PI = Proteção Integral 
US = Uso Sustentável 
SI = Sem Informação 
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cavidades no entorno dessas UCs no estado de Minas Gerais. Já para a representação C foi 

registrada a seguinte ordem de grandeza de ocorrência de CNS nas UCs mais significativas 

ali identificadas: PE Turístico Alto Ribeira (Petar) (UC Estadual/SP, 212); PE Jacupiranga 

(UC Estadual/SP, 5) e PE Intervales (UC Estadual/SP, 42). 

 

2.1.1 Outras Estratégias de Conservação para Cavidades Naturais Subterrâneas 

Falar em conservação de cavernas é sempre um desafio. Se determinada CNS não é 

abrangida pela legislação específica, existem mecanismos interessantes que podem ser 

utilizados para suprir lacunas e essas oportunidades se configuram como boas alternativas 

para a manutenção da integridade física de determinada cavidade. Como exemplo, relata-se 

estratégias favoráveis que se encontram disponíveis no manejo biorregional, corredores 

ecológicos, geoparque e tombamento. 

Segundo Arruda (2003), até o final dos anos de 1980, a criação de áreas protegidas foi 

a estratégia central para a conservação da biodiversidade. Todavia, seus principais 

planejadores perceberam que somente amostras parciais de ecossistemas fragmentados, 

de difícil implementação, especialmente nos países tropicais pobres, não garantiriam a 

variedade e a viabilidade genética das espécies. 

O simples fato de se criar unidades de conservação e não implantá-las não garante 

que a biodiversidade contida em seu território seja preservada, haja vista que muitas áreas 

ditas “protegidas”, na verdade, mais se afeiçoam a parques de papel do que em unidade 

que, efetivamente, cumpre com o objetivo de proteger a natureza. 

Manejo Biorregional 

 

Uma estratégia importante para a conservação ambiental, e que poderia ser melhor 

aproveitada na proteção do PEN é a implantação do manejo biorregional. Para Miller (1997), 

a abordagem biorregionalista funciona de “baixo para cima” e busca, num esforço 

cooperativo comunitário, o trabalho de valorização ambiental dentro do enfoque 

ecossistêmico. Segundo o autor, algumas características do manejo biorregional são 

definidas como (MILLER, 1997, p. 24-25):  

1. regiões extensas e bioticamente viáveis; 
2. iniciativa de manejo; 
3. a estrutura de zonas-núcleo, corredores e matrizes; 

4. sustentabilidade econômica; 
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5. envolvimento integral de grupos de interventores ambientais; 

6. aceitação social; 

7. informação sólida e compreensível; 

8. pesquisa e monitoramento; 

9. uso do conhecimento; 

10. manejo adaptativo; 

11. recuperação; 

12. desenvolvimento de habilidades; 

13. integração institucional; e 

14. cooperação internacional. 

O enfoque ecossistêmico pressupõe a atividade em dois planos principais: a) 

classificação biogeográfica e territorial – a análise da classificação biogeográfica e/ou a 

compartimentação em biomas, ecorregiões, biorregiões e zonas; e b) gestão e manejo – a 

elaboração de planos de ação, gestão e manejo, estudos de prioridades e 

representatividade que se referem à implementação de ações de intervenção no processo 

de desenvolvimento (ARRUDA, 2003). Assim o autor considera que: 

A IUCN tem acenado desde a década de 1970 com a necessidade da 
gestão integrada regional. Na obra Managing Protected Áreas in the 
Tropics, MacKinnon (1986) dedicou o Capítulo 5 – Integrando áreas 
protegidas em programas regionais de uso da terra, a abordagem desse 
enfoque. A edição, intitulada Conservação da biodiversidade e o novo 
planejamento regional, traz no seu Capítulo 5 – Integrando parques e 
planejamento regional por meio do enfoque ecossistêmico, uma proposição 
com os principais critérios para a gestão integrada das áreas protegidas 
numa abordagem regional e ecossistêmica. (SAUNIER; MEGANCK, 1995, 
apud, ARRUDA, 2003, p.10). 

A exequibilidade da estratégia para a conservação de CNS no enfoque biorregional se 

consistui numa ferramenta importante uma vez que a gestão integrada regional pode 

favorecer a forte evidência entre comunidade/caverna, já que muitas atividades relacionadas 

com o histórico-cultural/social vêm sendo desenvolvidas no ambiente cavernícola. 

 
Corredor Ecológico 

Outra estratégia importante para a conservação de CNS refere-se ao corredor 

ecológico. O pioneirismo em corredores foi trazido por Kenton Miller com a implementação 

do Corredor Biológico Mesoamericano, também conhecido como Paseo de la Pantera, nos 

anos de 1980 na Costa Rica e expandido para a América Central (MILLER et al., 2001 apud 

ARRUDA, 2003). Existe um projeto de corredor semelhante, de iniciativa de Miller, para a 

região de Yellowstone: 
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No Japão é conhecido como corredor verde (microrregional); bem como 
para compor mosaicos de fragmentos ou áreas protegidas (mesorregional); 
até para conservar grandes blocos de paisagens conectando grandes 
fragmentos e áreas protegidas, entretanto, serão sempre menores que a 
unidade de um bioma. De qualquer forma, em qualquer escala, os 
corredores serão sempre instrumentos de manejo de paisagem. 
(SIMBERLOFF ; COX, 1987 apud ARRUDA, 2003, p. 29). 

De acordo com os critérios para se implantar o corredor ecológico, essa ferramenta 

torna-se extremamente importante e pode ser aplicada em diversas escalas, sendo útil para 

conectar pequenos fragmentos ou áreas protegidas, como também servir para estabelecer 

conexão das províncias espeleológicas, ou de sistemas subterrâneos de grande relação 

ambiental. 

Geoparque 

 

A concepção de geoparque surgiu na Europa no final dos anos de 1990. De iniciativa 

da Unesco, o geoparque pode abrigar uma extensão considerável de área capaz de 

favorecer tanto o desenvolvimento socioeconômico local quanto a proteção de atributos 

ambientais, ecológicos, histórico-culturais, etc. O geoparque prioriza essencialmente 

resguardar as qualidades e as principais características dos sítios geológicos de relevo 

significativo ou mosaicos geológicos de especial importância científica, raridade e beleza. 

Para tanto, é importante que essas unidades sejam representativas da região pretendida, 

que possibilitem descrever sua história geológica, eventos e processos. 

Uma CNS classificada como de relevância elevada dentro de seus atributos ou mesmo 

determinada província espeleológica, considerada de grande importância, pode estar 

contida no contexto protecionista do geoparque. Para tanto, é preciso caracterizar bem o 

sítio para que a Unesco avalie e aprove a proposta encaminhada. Desde 2004 a entidade já 

criou, mundialmente, 52 geoparques, sendo instituídos principalmente na China (18), na 

Alemanha (6) e no Reino Unido (5), além de outras unidades na Europa. A sede da rede é 

em Pequim, China, e o seu objetivo é englobar 500 parques. No caso brasileiro, a Unesco 

aprovou em 2006 o primeiro geoparque das Américas, localizado no estado do Ceará, 

denominado Geoparque Araripe. 

Segundo Boggiani (2008), caso um geoparque não esteja funcionando a serviço da 

população local ele perde esse título internacional. A delimitação da área de um geoparque 

não implica na desapropriação dessa área e, muito menos, na colocação de cercas ou 

marcos topográficos. A delimitação é virtual e tem por objetivo reunir os geotopos, que são 
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pontos ou áreas de significativo interesse geológico e paleontológico, como gruta, 

ocorrência fossilífera, montanha de especial interesse ou paredão rochoso. 

Denota-se, portanto, que as características defindas no estabelecimento de um 

geoparque em áreas de ocorrência de CNS se harmonizam muito bem, podendo beneficiar 

roteiros geológicos, turísticos espeleológicos, além de valorizar atributos específicos, tais 

como: ecológicos, arqueológicos, histórico-culturais e demais aspectos socioeconômicos. 

 

Tombamento 

O tombamento refere-se a um procedimento administrativo que o poder público utiliza 

com vistas a preservar, proteger ou conservar determinado bem, seja ambiental, cultural, 

histórico ou arquitetônico. Trata-se de uma figura interessante quando se pretende exercer a 

proteção de CNS, fazendo valer os princípios conservacionistas de grande relevância para a 

sociedade. 

A competência federal para realizar o tombamento fica a cargo do Instituto do 

Patrimonio Histórico Artístico Nacional (Iphan) e no âmbito dos estados e municípios aos 

órgãos específicos de cultura. A principal legislação que rege o tema está disciplinada no 

Decreto-Lei nº 25 de 30/11/1937. Por meio dessa e de outras ferramentas jurídicas 

(portarias, instrução normativas, etc.), a sociedade pode se precaver contra a extinção de 

um bem, impedindo, por exemplo, que este venha a ser destruído ou descaracterizado. Em 

outras palavras, por meio do tombamento pode-se garantir que determinada CNS continue a 

existir, resguardando sua memória. 

O interessante é que a figura do tombamento não prevê tornar o bem indisponível, 

pelo contrário, é permitido o exercício do comércio e os devidos usos com finalidades 

lucrativas, desde que devidamente autorizadas e acompanhadas pelo órgão competente. 

Um dos bons exemplos de proteção que vem impedindo, de maneira legal, a 

descaracterização do PE, é o caso da Gruta do Lago Azul em Bonito (MS). Essa cavidade, 

além de estar tombada como patrimônio histórico, é também um monumento natural 

estabelecido pelo estado de Mato Grosso do Sul e, infelizmente, não é parte integrante do 

Parque Nacional da Serra da Bodoquena por erro de plotagem na poligonal que estabeleceu 

essa unidade, o que evitaria grandes problemas e seria mais uma unidade a proteger esse 

importante patrimônio. 
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Dessa forma, a figura do tombamento se evidencia como ação efetiva para a 

preservação de um bem, na medida que impede legalmente sua destruição, tornando 

favorável a manutenção da integridade física do patrimônio, propiciando, assim, sua plena 

utilização. 

 

 2.2 AS CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS E OS BIOMAS 

Para o MMA (2005), bioma representa o conjunto amplo de ecossistemas adaptados 

às condições particulares em que se encontram e caracterizados por fitofisionomias 

próprias. Na leitura do Ministério, bioma é um tipo de ecossistema terrestre regional, com 

Floresta Tropical, Taiga, Floresta Temperada e Caatinga. (MMA, 2005, p. 488). 

O CNPq (1987) entende que biomas são caracterizados diante de amplos conjuntos 

de ecossistemas terrestres, caracterizados por tipos fisionômicos semelhantes de vegetação 

com diferentes tipos climáticos. (CNPq, 1987, p. 18). 

Num estudo mais amplo no campo dos conceitos, Coutinho (2006) entende que bioma 

trata-se de área do espaço geográfico, com dimensões de até mais de um milhão de 

quilômetros quadrados, que tem por características a uniformidade de um macroclima 

definido, de uma determinada fitofisionomia ou formação vegetal, de uma fauna e outros 

organismos vivos associados, e de outras condições ambientais, como a altitude, o solo, 

alagamentos, o fogo, a salinidade, entre outros. Essas características todas lhe conferem 

estrutura e funcionalidade peculiares e ecologia própria. (COUTINHO, 2006, p. 18).  

Até pouco tempo, não era possível consensuar um conceito único sobre biomas do 

Brasil. Havia uma gama de ideias e pensamentos, dentro dos agrupamentos das diferentes 

fitofisionomias em biomas, variando entre pesquisadores e estudiosos da natureza no Brasil 

que, baseados em suas nuanças fitofisionômicas e florísticas, estabeleciam critérios 

específicos para cada definição. 

O MMA (2002), a partir de 1996, a fim de cumprir os compromissos assumidos pelo 

Brasil, ao ratificar a Convenção sobre Diversidade Biológica, buscou implementar projetos 

para avaliar a definição de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e 

repartição de benefícios da biodiversidade nacional, o que, para esse órgão, possibilitou 

estabelecer certa uniformidade nos diversos conceitos existentes. Para tanto, o órgão 

ministerial sugeriu as seguintes definições sobre os biomas brasileiros (MMA, 2002, p. 14-

23): 
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Bioma Floresta Amazônia: composto por grandes extensões de 
florestas ombrófilas densa e aberta, campinarana, zonas de contatos e 
savanas da Região Norte do País. Possui área aproximada de 4 milhões de 
quilômetros quadrados. Em alguns estudos e publicações sobre a região 
amazônica, tem sido adotada a área da Amazônia Legal, com mais de 5 
milhões de quilômetros quadrados de extensão. 

Bioma Mata Atlântica: também denominada de Domínio da Mata 
Atlântica, envolvendo área de 1.360 mil quilômetros quadrados, composta 
por formações florestais e ecossistemas associados, como manguezais, 
vegetação de restingas, campos de altitude, entre outros. 

Bioma Cerrado: localizado no Brasil central, caracteriza-se como 
formação do tipo savana tropical com extensão de cerca de 2 milhões de 
km². A característica principal da vegetação do bioma são formações 
abertas com árvores e arbustos baixos entremeados por uma camada 
rasteira de gramíneas. Há, no entanto, várias outras tipologias vegetais, 
incluindo formações arbóreas. 

Bioma Pantanal: a maior planície inundável do mundo, com mais de 
110.000 km², reúne um mosaico de diferentes ambientes e abriga rica biota 
terrestre e aquática. 

Bioma Caatinga: estende-se por área aproximada de 734.478 km2, 
composta por pelo menos uma centena de paisagens únicas, com 
predominância da savana estépica, ocupando parte dos estados no 
Nordeste, parte do Maranhão e norte de Minas Gerais. 

Bioma Pampa/Campos Sulinos: formações campestres não savânicas 
no Sul do País, localizadas no interior do Paraná e de Santa Catarina, em 
região da Floresta Ombrófila Mista (floresta com araucária) e os campos do 
sul do Rio Grande do Sul, na região conhecida como "campanha gaúcha", 
com área aproximada de 180.000 km2. (LEITE; KLEIN, 1990). 

Baseado nessas representações, IBGE e MMA consolidaram convênio específico 

para, em 2004, inferirem nos primeiros indicativos das extensões aproximadas das áreas 

dos seis biomas definidos no Brasil (Tabela 1), expondo os biomas Amazônia, Cerrado e 

Mata Atlântica, que representam 86,25% do território nacional, o que anuncia a dimensão do 

patrimônio natural instalado no País. 

 

 

 

 

 

 
 
 

TABELA 1 – Extensão dos biomas brasileiros (área aproximada). 

Fonte: IBGE/MMA (2004) (www.ibge.gov.br). 

Bioma km2 %  
Amazônia 4.196.943 49,29
Cerrado 2.036.448 23,92
Mata Atlântica 1.110.182 13,04
Caatinga 844.453 9,92
Pampa 176.496 2,07
Pantanal 150.355 1,76
Brasil 8.514.877 100,00
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Em relação à magnitude dessas grandes regiões naturais do Brasil, Coutinho op. cit. 

comenta que muito se tem escrito sobre a crescente destruição da Amazônia, da Mata 

Atlântica, do Cerrado (quando escrito dessa forma, o termo significa “cerrado sensu lato”) e 

outras mais. O emprego de certos termos científicos pelos autores, como a própria Mata 

Atlântica, domínio, bioma e outros, tem aparecido com frequência nos artigos publicados. 

Tais termos geralmente não vêm acompanhados dos conceitos que os autores fazem deles, 

criando, assim, grande confusão. Nem sempre seus conceitos coincidem entre si ou com 

aqueles empregados nos meios científicos. (COUTINHO, 2006, p. 14). 

Coutinho op. cit. alerta para o perigo do uso das terminologias entre bioma e domínio. 

O autor comenta que o domínio do Cerrado pode abranger distintos biomas. Isso por que 

não se trata apenas da fitofisionomia de um mesmo bioma e as diferenças entre esses 

ecossistemas vão muito além. Para ele, bioma é um tipo de ambiente bem mais uniforme 

em suas características gerais e em seus processos ecológicos, enquanto o domínio é muito 

mais heterogêneo. Bioma e domínio não são, pois, sinônimos. Usá-los como sinônimos é 

particularmente perigoso para a preservação e conservação das matas de galeria, matas 

tropicais estacionais sempre verdes, semicaducifólias ou caducifólias e outros biomas, pois 

as considera como partes integrantes do “bioma do cerrado” que, pela Constituição de 1988, 

não é considerado “patrimônio nacional”. E essa é a Lei Maior que subjuga todas as demais 

legislações florestais eventualmente existentes. Isso legalizaria a derrubada dessas 

florestas, já em extinção, para fins agropastoris. 

Dessa forma, para Coutinho op. cit., só se pode entender a sinonímia como conceitos 

políticos, ou político-conservacionistas, da mesma forma como o são os conceitos de 

Amazônia Legal, Polígono das Secas, Mata Atlântica (segundo o Conama), pois tais 

conceitos não são, todavia, conceitos científicos. Infelizmente, faltam estudos mais 

detalhados, principalmente aqueles de natureza ambiental e ecológica, para muitos dos 

biomas brasileiros que venham permitir classificação e identificação mais seguras, 

embasadas em dados científicos. (COUTINHO, 2006, p. 20). 

Diante do aumento dos problemas ambientais globais percebe-se a cada momento o 

agravamento na descaracterização dos biomas que se soma aos já conhecidos fatores de 

degradação, tais como destruição da camada de ozônio, efeito estufa, desmatamentos para 

a expansão da fronteira agrícola e demais resultados da ação do homem materializados 

sobre o meio natural.  

Ocorre que a essa situação denota também maior volume das ações de comando e 

controle, pesquisas, documentários, etc., o que, em última análise, representa o esforço da 
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sociedade na busca de soluções que viabilizem a mudança desse quadro. Dentro desse 

propósito é apresentado no Mapa 2, na Tabela 2 e nas Figuras 4A e 4B quando são 

representadas CNSs em visualização dos biomas brasileiros. 

O Mapa 2 demonstra a distribuição natural do patrimônio espeleológico ao longo de 

cada um dos biomas. É perceptível notar como o bioma Cerrado recepciona com 

desenvoltura CNSs (pontos pretos), sendo que ao longo de praticamente toda a extensão 

dessa grande área geográfica são visualizadas manifestações desses ativos ambientais. No 

cenário Cerrado são representadas exatamente 4.054 unidades espeleológicas, que possui 

aparato inerente a 62.16% do total de CNS do País, conforme indicado na Tabela 2 e nas 

Figuras 4A e 4B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infere-se que quase a totalidade do patrimônio espeleológico brasileiro (99,95%) 

referente a 6.519 cavernas instalaram-se em 96,17% do território nacional, distribuídos ao 

MAPA 2 – Distribuição geoespacializada de CNS por biomas brasileiros. 
Fonte: Elaboração própria a partir da base de Dados Geoespacializados de Cavidades Naturais 
Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo shape original), bem como dos 
arquivos shapes fornecidos por IBGE (www.ibge.gov.br) e Ibama (Centro de Sensoriamento 
Remoto, http://siscom.ibama.gov.br/sitecsr/). 
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longo dos biomas Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Amazônia, e de baixa expressão 

dentro dos biomas Pantanal e Pampa, como revelado nas análises entre as Tabelas 1, 2 e 

as Figuras 4A e 4B. 
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FIGURA 4B – Distribuição de CNS por biomas. 

Fonte: Elaboração própria a partir da Base de Dados do 
Cecav, dos arquivos shapes fornecidos por IBGE 
(www.ibge.gov.br) e MMA 
(http://mapas.mma.gov.br/mapas/aplic/probio). 

Biomas Frequência Porcentagem 

 CERRADO 4.054 62,16
  M. ATLÂNT. 1.043 15,99
  CAATINGA 770 11,81
  AMAZÔNIA 644 9,87
  PANTANAL 08 0,12
  C. SULINOS 03 0,05

 TOTAL 6.522 100,0

Fonte: Elaboração própria a partir da Base de Dados Geoespacializados de Cavidades Naturais 
Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo original). 

TABELA 2 E FIGURA 4A – Distribuição de Cavidades Naturais Subterrâneas por biomas. 
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Cerrado 

O Cerrado é considerado um dos hotspots (Figura 5) de grande importância para a 

conservação da biodiversidade mundial. Segundo conceito estabelecido por Myers (2000) et 

al. foi possível estabelecer inicialmente dez áreas críticas para a conservação, sendo que 

após quatro anos de estudos, possibilitou expandir para 25 hotspots. Segundo os autores: 

A escolha desses pontos críticos leva em consideração que a 
biodiversidade não está igualmente distribuída ao redor do planeta, sendo 
que cerca de 60% de todas as espécies de plantas e animais estão 
concentradas em apenas 1,4% da superfície terrestre. Essa abordagem 
prioriza as ações nas áreas mais ricas – como as florestas tropicais da Mata 
Atlântica, as savanas do Cerrado brasileiro, os ecossistemas do tipo 
mediterrâneo e outros – protegendo espécies em extinção e mantendo o 
amplo espectro de vida no planeta. O critério mais importante na 
determinação dos hotspots é a existência de espécies endêmicas, isto é, 
que são restritas a um ecossistema específico e, portanto, sofrem maior 
risco de extinção. Outro critério importante é o grau de ameaça ao 
ecossistema, sendo consideradas como hotspots, as biorregiões onde 75% 
ou mais da vegetação original tenha sido destruída. (MYERS, 2000 et al.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse importante bioma localizado no centro do País possui exuberante flora de 

savanas já registrada no planeta com mais de 7.000 espécies já catalogadas e com alto 

FIGURA 5 – Os 25 hotspots mais importantes do planeta. As expansões de 
hotspots incluem de 30 ± 3% das áreas destacadas.
Fonte: MYERS et al. (2000, p. 853). 



101 
 

nível de endemismo. Identificou-se também ricas e diversificadas espécies de aves, peixes, 

répteis, anfíbios e insetos. 

O Cerrado como um domínio fitogeográfico está presente nos estados de Minas 

Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Roraima e 

no Distrito Federal e ocupa 23,92% do território brasileiro.  

Com mais de dois milhões de quilômetros quadrados, a extensão da área do Cerrado 

só perde para a da floresta amazônica. Dependendo de sua concentração, condições do 

clima, solo e outros aspectos apresentam ecossistemas diferenciados tais como: 

• Cerrado sentido amplo 
• Campo limpo (vegetação) 
• Campo sujo 
• Campo cerrado 
• Cerrado sentido restrito 
• Cerrado rupestre 
• Cerradão 
• Mata seca ou mata mesofítica 
• Mata de galeria 
• Mata ciliar 
• Vereda 

As taxas de desmatamento no Cerrado têm sido historicamente superiores às da 

floresta amazônica. Diversas espécies animais e vegetais estão ameaçadas de extinção e 

estima-se que 20% das espécies ameaçadas ou endêmicas não ocorram nas áreas 

legalmente protegidas.  

A cada momento são noticiadas alterações sobre o bioma Cerrado, de forma contínua 

e acelerada. Segundo estudo de Machado (2004) et al., com as imagens do satélite Modis 

(Mapa 3), do ano de 2002, foi possível estabelecer que 55% do Cerrado já foram 

desmatados ou transformados pela ação humana, equivalente a uma área de 880.000 km2, 

ou seja, quase três vezes a área desmatada na Amazônia brasileira. Os autores 

conseguiram demonstrar que as taxas anuais de desmatamento também são mais elevadas 

no Cerrado entre os anos de 1970 e 1975, quando o desmatamento médio foi de 40.000 km2 

por ano – 1,8 vez a taxa de desmatamento da Amazônia durante o período de 1978 – 1988, 

em que, nesse caso, as taxas anuais de desmatamento variaram entre 22.000 e 30.000 km2. 

A pesquisa conclui que permanecendo tais tendências, ou seja, o Cerrado perdendo 

diariamente uma área de 7,3 hectares (perda anual de 2,6 milhões de hectares), o bioma irá 

desaparecer por completo no ano de 2030. (MACHADO, 2004 et al., p. 09). 
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O Mapa 3 evidencia a resultante da classificação das imagens do satélite Modis 

mostrando as áreas desmatadas na parte central do bioma Cerrado e os principais blocos 

ainda remanescentes da vegetação nativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais ameaças à biodiversidade do Cerrado estão relacionadas com a retirada 

da mata nativa para a agricultura, notadamente ao plantio de soja e outros cereais, a 

construção de estradas, provocando erosão dos solos e a degradação dos diversos tipos de 

vegetação presentes no bioma. Dias (1996), comenta que apesar das restrições edáficas e 

hídricas, e graças aos estudos para manejo de solos por meio de calagem, adubação e 

irrigação, e à boa topografia e textura, o baixo custo da terra, a boa rede de estradas e a 

proximidade dos centros consumidores, os cerrados se transformaram nas últimas duas 

décadas na nova fronteira agrícola do País, reconhecida como a última grande fronteira 

agrícola do mundo. O autor lamenta que a ocupação econômica dos cerrados tenha 

ocorrido sem um adequado planejamento. A par dessa tendência, apenas 1,5% dos 

cerrados está preservado por lei pelas UCs. 

As pesquisas demonstram que toda essa degradação no bioma tem como causa 

primária a questão da agricultura. A mecanização do solo para a produção de monoculturas 

como a soja, a pecuária extensiva e a carvoaria exercem forte influência no 

comprometimento da biodiversidade vegetal e animal desse patrimônio ameaçado, que é o 

bioma Cerrado. Assim, o Mapa 4 expõe como o Cerrado vem sofrendo diante das 

influências antrópicas, notadamente na construção de grandes barragens, estradas, 

mineração, agrotóxico e expansão urbana, conforme apontou Dias op. cit. 

MAPA 3 – Remanescente do Cerrado. 
Fonte: MACHADO et  al. (2004), p.18.
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Em relação à pressão antrópica que o Cerrado vem sofrendo, um estudo mais recente 

sobre a cobertura vegetal natural e a cobertura vegetal antrópica no bioma demonstrou 

dados mais animadores. Por meio do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira (Probio), o Ministério do Meio Ambiente (2007) em parceria 

a Embrapa-Cerrados, a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal de 

Goiás, concluiu que no mapeamento de 172 recortes, 61% do bioma Cerrado possuem 

cobertura vegetal natural (áreas com cobertura vegetal original, com ou sem atividade 

antrópica). 

O Mapa 5 demonstra o resultado final desse mapeamento publicado pelo MMA (2007). 

Segundo esse relatório, o número pode chegar a mais de 90% na porção norte do bioma 

(estado do Piauí) ou a menos de 15% no sul do bioma (estado de São Paulo) de cobertura 

vegetal natural. Índices Kappa e de exatidão global indicaram precisão de mapeamento de 

92% e 97%, respectivamente, quando a legenda é analisada em termos de cobertura 

natural, cobertura antrópica e massas de água. Os dados demonstraram ainda que entre as 

MAPA 4 – Bioma Cerrado sob área de influência antrópica.  
Fonte: Elaboração própria a partir de shapefile fornecidos por IBGE (www.ibge.gov.br) e MMA 
(http://mapas.mma.gov.br/mapas/aplic/probio). 
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classes de cobertura vegetal natural, a fisionomia savânica é a que predomina no bioma, 

com 61%, vindo, a seguir, as fisionomias florestal e campestre com 32% e 7% 

respectivamente. (MMA, 2007, p.16). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

MAPA 5 – Distribuição espacial de áreas com cobertura vegetal 
natural e cobertura vegetal. antrópica no bioma Cerrado. 

Fonte: MMA, 2007, p.52). 
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2.3 CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS E A TIPOLOGIA PEDOLÓGICA 

 

Os solos constituem um dos recursos naturais de suma importância para a vida, pois 

são capazes de suportar as vegetações dos biomas e toda forma de cultivo para a produção 

de alimentos destinados à sobrevivência humana. Neles, está contida a matéria viva e por 

isso podem ser chamados de corpos naturais dinâmicos e sua formação depende muito dos 

agentes do clima e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação é processada durante 

certo tempo e é influenciada por diversos fatores, entre os quais se destacam o clima, o 

relevo e a biosfera (organismos), entre outros. 

A natureza exerce ação direta sobre os solos e por meio das intempéries agentes 

atmosféricos e biológicos corroboram para a sua descaracterização. Dependendo da região, 

por efeitos da intensidade característica do regime de chuvas, temperatura e relevo, nos 

solos ocorrem processos modificadores tanto na forma quanto na composição química dos 

minerais. Nesse processo dinâmico de intemperismo é que são formados os solos. 

Dentro dessa dinâmica constituição pedológica, Lepsch (2002) considera o clima o 

fator que mais contribui para sua formação, mesmo por que há forte ligação entre os 

componentes inerentes à precipitação, temperatura, vento e suas variações. Para tanto, o 

autor entende que: 

[...] o fator clima costuma ser posto em evidência, sobre todos os outros, 
pela sua maneira ativa e diferencial. Um material derivado de uma mesma 
rocha poderá formar solos completamente diversos se decompostos em 
condições climáticas diferentes. Materiais diferentes podem formar solos 
similares quando sujeitos, por um longo período, ao mesmo ambiente 
climático. Os elementos principais do clima – temperatura e umidade – 
regulam o tipo e a intensidade de intemperismo das rochas, o crescimento 
dos organismos e, consequentemente, a distinção entre os horizontes 
pedogenéticos. Sabe-se que, para cada 10º C de aumento de temperatura, 
dobra a velocidade das reações químicas. Sabe-se também que é a água e 
o gás carbônico, nela dissolvidos, os responsáveis pela maior parte das 
reações químicas quando do intemperismo dos minerais. Portanto, quanto 
mais quente e mais úmido for o clima, mais rápida e intensa será a 
decomposição das rochas, as quais, nessas condições, irão fornecer 
materiais muito intemperizados: solos espessos e com abundância de 
minerais secundários (principalmente argilominerais e óxidos de ferro e de 
alumínio) e pobres em cátions básicos (principalmente cálcio, magnésio e 
potássio). (LEPSCH, 2002, p. 51). 

O fato é que as condições atmosféricas determinam o tipo de intemperismo no solo, 

pois na medida que o intemperismo dentro de suas vinculações com o clima libera energias 

para a desintegração/decomposição das rochas e minerais, pode-se elevar e definir a 

direção desse processo muito em função da precipitação e da temperatura. Daí ser possível 
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concluir que quanto maior a precipitação, maior será também a remoção dos sedimentos e, 

consequentemente, maior será a intensificação dos processos intempéricos. Nesse sentido, 

Vieira (1988), estando de acordo com esse raciocínio, argumenta que: 

 

[...] a moderna ciência do solo admite a existência de solos iguais em climas 
iguais, partindo de rochas diferentes. Daí então, que rochas iguais em 
climas diferentes ou rochas diferentes em climas iguais poderem originar 
solos semelhantes. Essa premissa vem demonstrar a importância dada ao 
clima e à rocha-matriz como agentes formadores do solo. Apesar do 
exposto, não devemos deixar de considerar os outros fatores de formação: 
relevo, tempo e biosfera (organismos). (VIEIRA, 1988, p. 93). 

 

Quando considerada a questão do relevo, são detectadas características importantes 

nos solos expressas principalmente por diferentes cores na sua composição, sendo muitos 

os fatores que influenciam nesse processo, tais como desigualdade de distribuição no 

terreno, água da chuva, luminosidade, calor do sol e erosão. 

A influência do relevo no processo evolutivo do solo é também algo a ser considerado, 

sendo que irá ser decisivo quanto ao aumento ou à diminuição da profundidade. No estudo 

de Vieira (1988) são discutidos esses aspectos e na Figura 6 é demonstrada a inter-relação 

existente entre o declive e a profundidade dos solos, discussão já apresentada por Norton e 

Smith em 1930. Os autores entendem que essa vinculação contradiz o pensamento linear, 

ficando claro que a relação é parabólica, já que: 

 

 [...] regiões de topografia com declives acentuados estão sujeitos a 
fenômenos mais intensos de erosão e formação mais ou menos 
equivalente. Há maior remoção de material e maior facilidade de 
movimentação da água, o que vem ocasionar menor infiltração, retardando 
assim o amadurecimento do perfil do solo. Os terrenos pouco ondulados, de 
modo geral, devem possuir melhores solos, isso por que neles a drenagem 
se faz de modo suficiente e a erosão torna-se pouco intensa. (NORTON; 
SMITH, 1930 apud VIEIRA, 1988, p. 65 e 66). 
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Trazendo a discussão dos solos brasileiros no contexto de CNS, é possível perceber a 

grande importância deste estudo, uma vez que quando se compreende a formação, as 

propriedades, a morfologia, etc. dos solos, é possível compreender melhor o ambiente 

natural e a razão de existir pressões antrópicas resultantes de várias frentes, entre as quais 

se destacam a expansão da fronteira agrícola, notadamente o plantio de soja, que avança 

com ânimo sobre os ativos ambientais espeleológicos. 

Nesse sentido, foi realizada uma aproximação pormenorizada a respeito da tipologia 

dos solos em função da ocorrência de CNSs e estas sucedendo nos biomas e nos estados 

da Federação brasileira. 

A Tabela 3 apresenta como vem ocorrendo a distribuição de CNS dentro dos 

principais tipos de solos. Na pesquisa realizada ficou demonstrada uma quantidade 

considerável de cavernas (6.448) estão distribuídas no território nacional ao longo das 

seguintes formações pedológicas: terras estruturadas, latossolos, solos podzólicos, litólicos, 

cambissolos, solos profundos, lateritas hidromórificas e solos brunizéns.  

Compreendendo a visão espacializada demonstrada no Mapa 6, percebe-se CNSs 

identificadas com os “pontos pretos”, posicionadas em correlação aos tipos de solos.  Como 

exposto na Tabela 3, essas formações indicam que praticamente a totalidade de CNS se 

localiza em quase todas as regiões. Na tabela é possível distinguir que as oito primeiras 

posições das tipologias de solo representam um percentual de 98,87% de ocorrências no 

território nacional. Um dado extremamente significativo, uma vez que é possível 

Fonte: NORTON; SMITH, 1930 apud NORTON, 1988, p. 66. 

FIGURA 6 – Relação entre declividade e profundidade dos solos. 
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compreender o cenário de uso e ocupação do solo em detrimento dos ativos ambientais 

espeleológicos especificamente dentro dessas tipologias pedológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 6 – Distribuição geoespacializada de CNS por tipologia pedológica. 
Fonte: Elaboração própria a partir da base de Dados Geoespacializados de Cavidades Naturais 
Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo original), bem como do arquivo shape 
fornecido por IBGE (www.ibge.gov.br). 
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Embora não tenha sido a intenção descrever minuciosamente a respeito do universo 

das taxonomias de solo que ocorrem no entorno de CNS conhecidas no Brasil, esta seção 

demonstrará as principais características daquelas que são as mais significativas, ou seja, 

que ocorrem dentro do conjunto de 98,87%, o que corresponde à esmagadora maioria de 

acontecimentos pedológicos associados às cavernas. Dentro dessa perspectiva, CNSs são 

apresentadas, quando comparadas com as formações pedológicas, com as seguintes 

características: 

  

Fonte: Elaboração própria a partir da Base de Dados Geoespacializados de Cavidades 
Naturais Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo original). 

TABELA 3 – Distribuição de CNS em função dos tipos de solos. 

Solos Freqüência Porcentagem 

Valid TERRAS 
ESTRUTURADAS 1.582 24,26

  LATOSSOLOS 1.481 22,71
  SOLOS PODZÓLICOS 1.255 19,24
  SOLOS LITÓLICOS 896 13,74
  CAMBISSOLOS 853 13,08
  SOLOS PROFUNDOS 303 4,65
  LATERITAS 

HIDROMÓRFICAS 41 0,63

  BRUNIZENS 37 0,57
  SOLOS LATERÍTICOS 20 0,31
  PLANOSSOLOS 17 0,26
  SOLOS NÃO- 

CÁLCICOS 14 0,21

  SOLOS ALUVIAIS 7 0,11
  SOLOS SALINOS 6 0,09
  REGOSSOLOS 4 0,06
  VERTISSOLOS 4 0,06
  SOLONETZ 

SOLODIZADO 1 0,02

  SOLOS GLEY 1 0,02
  Total 6.522 100,0
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TIPOS DE SOLOS OCORRENDO NO ENTORNO DE CNS 

TERRAS ESTRUTURADAS: as 1.582 cavidades, representando 24,26% do total, ocorrem 

nesta tipologia. A estrutura do solo refere-se a uma tipologia de solo mais genérica e pode 

obter associação de várias partículas agregadas em aglomerações diversificadas de solos. 

Para Curi et al. (1993), terras estruturadas refere-se à junção de partículas unitárias do solo 

em partículas compostas ou grumos, que constituem a parte macroscópica da estrutura do 

solo. A unidade individual é denominada PED, conceituada como: 

[...] unidade de estrutura do solo, tal como um agregado, prisma, bloco ou 
granulo, formada por processos naturais. Difere do torrão, que é formada 
artificialmente. São separadas de agregados adjacentes por superfícies de 
fraca resistência. São classificadas quanto à forma, ao tamanho e ao grau 
de distinção, respectivamente em tipo, classe e grau. (CURI et al., 1993, p. 
61). 

Quanto aos tipos de estrutura, Curi et al., op. cit., entendem que a: 

[...] classificação de estrutura do solo baseada na forma dos agregados ou 
PEDs e seu arrasamento no perfil. Pode-se distinguir 4 tipos e 6 subtipos de 
estrutura: 1ª – laminar: quando as partículas do solo estão arranjadas em 
torno de um plano horizontal. As unidades estruturais apresentam aspecto 
de lâminas de espessura variável, porém a linha horizontal é sempre maior; 
2ª – prismática: quando as partículas do solo estão arranjadas em torno de 
uma linha vertical dominante; 3ª – em blocos (poliédrica): aquela em que as 
três dimensões da unidade-estrutura são aproximadamente iguais; 4ª – 
granular: apresenta partículas também arranjadas em torno de um ponto 
como na estrutura em blocos. (CURI et al., 1993, p. 84). 

Curi et al., op. cit., entendem que a estrutura de solo pode ser classificada por: 

[...] agrupamento, quanto ao tamanho, de unidades estruturais dos solos ou 
agregados naturais (PEDs). São conhecidas as seguintes classes: muito 
pequena, pequena, média, grande e muito grande, cujos limites de diâmetro 
variam com o tipo de estrutura. (CURI et al., 1993, p. 18). 

Curi et al., op. cit., definem que os graus de estrutura podem ser: 

[...] sem estrutura – grãos simples (não coerente); maciça (coerente); (b) 
com estrutura – (1) fraca; (2) moderada; (3) forte. (CURI et al., 1993, p. 41). 

 
LATOSSOLOS – Considerado o solo de maior extensão territorial no Brasil. Com cerca 

de 300 milhões de hectares, é natural que a ocorrência de CNS também seja representativa 

ao longo deste. Das 1.481 cavidades, representando 22,71%, os latossolos, juntamente com 

as terras estruturadas, participam com 46,96% do total, um percentual importante, pois 

exibem quase a metade das ocorrências de cavernas dentro dessas duas tipologias.  
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Uma vasta bibliografia discute a respeito dessa classe de solo. Nos latossolos diante 

de sua exuberante atuação o território é tido como um solo de grande acidez e baixa 

fertilidade. Considerado como solo não hidromórfico, apresenta horizonte B com perfil 

profundo, alto teor de argila que se dilui à medida que se aprofunda. São solos 

envelhecidos, de boa drenagem, apesar da ocorrência da argila. Sua coloração é bastante 

dinâmica, possuindo tons avermelhados, amarelos ou brunados. Numa descrição objetiva, 

Lepsch op. cit. considera na nova classificação brasileira os latossolos subdivididos em 

quatro subordens, descritos como: 

 [...] na subordem dos vermelhos, estão incluídas duas classes, antes 
conhecidas como latossolo roxo e vermelho-escuro. Os primeiros incluem o 
grande grupo dos latossolos vermelhos eutroférricos, popularmente 
conhecidos como “terras roxas”. Tais solos desenvolvem em rochas básicas 
(basalto e diabásio) e são tipicamente ricos em nutrientes, sendo, portanto, 
nesse aspecto, uma exceção à baixa fertilidade natural característica dos 
demais latossolos. Em “terra roxa”, de alta fertilidade, sustentam grande 
parte dos antigos grandes cafezais de São Paulo. (LEPSCH, 2002, p. 90). 

No entendimento de Curi et al., op. cit., latossolos são: 

 [...] normalmente muito espessos, geralmente formados em regiões 
tropicais úmidas, sem horizonte subsuperficial de acúmulo de argila, 
caracterizados por apresentarem baixa relação moleculares 
sílica/sesquióxidos na fração argila, baixa capacidade de troca catiônica, 
baixa atividade de argila, baixo teor de minerais primários facilmente 
intemperizáveis e de constituintes solúveis. (2) solos que possuem horizonte 
B latossólico imediatamente abaixo do epipedon, ou mesmo na superfície, 
quando este for erodito. (CURI et al., 1993, p. 51). 

 
SOLOS PODZÓLICOS – com 1.255 cavidades, representando 19,24%, esta tipologia contribui 
para 66,21% do subtotal dos solos brasileiros. Os podzólicos referem-se a solos 
acinzentados, geralmente pobres de nutrientes. Do russo pod = sob e zol = cinza, possuem 
um horizonte B textural (argissolo) associado a materiais psamíticos, ou seja, arenosos. 

 Lepsch op. cit. ao descrever sobre os podzólicos considerou que: 

São solos com húmus ácido e intensa translocação de compostos de ferro, 
de alumínio e matéria orgânica que se acumulam no horizonte B. Da mesma 
forma que os argissolos e luvissolos (por isso antes denominados “solos 
podzólicos”) possuem um horizonte subsuperficial de acumulação de 
produtos advindos dos horizontes A e E. No entanto, diferem destes porque 
seu horizonte B (iluvial) não foi formado por um processo puramente físico 
de migração de argila, mas de uma dissolução química de compostos de 
ferro e húmus, nos horizontes A e E, arraste (translocação) e posterior 
precipitação desses compostos no horizonte B. Este, mais característico, 
situa-se abaixo de uma camada de cor desbotada (horizonte E). No Brasil, 
de forma análoga à classificação dos EUA, são hoje denominados 
espodossolos (do grego spodos = cinza de madeira). (LEPSCH, 2002, p. 
98). 
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SOLOS LITÓLICOS – contendo 896 cavidades e 13,74%, os solos litólicos agrupam 

geralmente solos rasos, aproximadamente abaixo de 50 cm até o substrato rochoso. 

Como o próprio nome revela os litólicos geralmente possuem horizonte A instalado 

sobre uma lâmina de rocha, sendo que a remoção do material de solo é superior ao 

aprofundamento do solum, estando assim normalmente associado aos afloramentos de 

rocha (CURI et al., 1993, p. 53). Já Vieira op. cit. entende que: 

 Os litólicos estão constituídos por solos onde o horizonte A, por vezes 
chernozémico (solos com horizonte A bastante escuro, espesso, rico em 
matéria orgânica e com teores altos de cálcio (CURI et al., 1993, p. 17)); 
moderado ou mais frequentemente fraco, repousa diretamente sobre a 
rocha ou mesmo sobre um horizonte C em evolução. São pouco evoluídos, 
bastante rasos, e de textura e fertilidade variáveis (distróficos ou estróficos), 
dependendo de seu material parental. São encontrados, normalmente, em 
áreas de relevo ondulado, sob vegetação de floresta ou de campo cerrado. 
(VIEIRA, 1988, p. 436). 

 

SOLOS CAMBISSOLOS – no estudo foram identificadas 853 CNSs associadas aos 

cambissolos, representando 13,08% do total. Normalmente, são solos identificados em 

áreas planas e onduladas sob vegetação de floresta. Numa conceituação mais 

pormenorizada, Vieira op. cit. percebe como sendo: 

[...] unidade constituída por solos com horizonte B incipiente ou câmbico, 
não hidromórficos, que apresentam certo grau de desenvolvimento, porém 
ainda não suficiente para decompor totalmente os minerais primários de 
fácil intemperização. Apesar disso, os processos de formação do solo já 
modificaram ou alternaram bastante o material originário, formando 
estruturas, se a textura for adequada para isso. São solos de profundidade 
mediana, moderados a bem drenados, que possuem horizonte A fraco ou 
moderado. (VIEIRA, op. cit., p. 429). 

No entendimento de Curi et al., op. cit., os cambissolos podem ainda pertencer à: 

Classe constituída por solos com horizonte B incipiente (similar a horizonte 
câmbico), não hidromórficos, apresentando certo grau de desenvolvimento, 
porém não suficiente para ter os minerais primários facilmente 
intemperizáveis totalmente decompostos, ou para reduzir os teores de silte 
a níveis suficientemente baixos. (CURI et al., 1993, p. 14 e 15). 

 

SOLOS PROFUNDOS – com 303 cavidades, representando 4,65%, essa tipologia 

normalmente apresenta um perfil de horizonte B profundo. Para Curi et al., op. cit., esses 

solos possuem capacidade de favorecer que: 
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[...] as raízes penetrem livremente no corpo do solo, em razoável número, 
sem impedimentos, proporcionando às plantas suporte físico e condições 
para a absorção de água e nutrientes. (CURI et al., op. cit., p. 67). 

 

SOLOS LATERITAS HIDROMÓRFICAS – com 41 cavidades, representando 0,63% do total, 

as lateritas hidromórficas são consideradas obsoletas pela literatura na utilização dessa 

terminologia. Muito mais conhecidas como plintossolos, estes se referem a solos bastante 

desgastados e pouco profundos. Vieira op. cit. reconhece ainda que esses solos, na época 

de maior precipitação pluviométrica, possuem sérios impedimentos ao uso agrícola, uma 

vez que a drenagem se faz lentamente em virtude do substrato pouco freático, que restringe 

a aeração e consequentemente o desenvolvimento normal das raízes das plantas. O autor 

aponta duas características importantes: 

(a) presença de horizonte A em formação, ligeiramente descolorido; 
(b) presença de mosqueados (malhas escuras) a partir do B, de material 

argiloso (VIEIRA, op. cit., p. 415). 

 

SOLOS BRUNIZÉNS – com 37 cavidades, representando 0,57%, os brunizéns são 

normalmente solos encontrados em relevo plano a suave ondulado, sob vegetação de 

floresta. Vieira op. cit., comenta que esses solos apresentam perfis moderadamente 

profundos, ácidos à moderadamente ácidos, livre de carbonatos. Curi et al., op. cit., 

conceitua-os como sendo uma: 

Classe de solos caracterizados por apresentarem argila de atividade alta e 
horizonte A chernozémico (ou seja, solos com horizonte A bastante escuro, 
espesso, rico em matéria orgânica e com teores altos de cálcio, Curi et al., 
1993, p. 17); incluindo perfis de B incipiente e de B textural. (CURI et al., op. 
cit., p. 13). 
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Fonte: Elaboração própria a partir da base de Dados Geoespacializados de Cavidades Naturais 
Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo original), e IBGE 
(http://www.ibge.gov.br/mapas_ibge/). 

Tabela 4 – Distribuição de CNS por bioma e por tipologia pedológica. 

BIOMAS / SOLOS T.EST. LATOS. PODZ LITOL. CAMB. 
S.PRO

F. LAT. 
HID. 

BRUN. 

PANTANAL 0 0 3 0 0 0 1 1
M. ATLÂN. 5 162 243 359 267 2 0 1
CERRADO 1576 958 541 173 430 281 36 35
PAMPA 0 0 0 0 0 0 0 0
CAATINGA 0 181 329 64 156 5 0 0
AMAZÔNIA 1 180 139 300 0 15 4 0

TOTAL 1582 1481 1255 896 853 303 41 37

2.4 CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS ASSOCIADAS A SOLOS E BIOMAS 

Conforme já demonstrado, há forte representatividade de CNS (99,95%) referente a 

6.519 cavernas distribuídas dentro de 96,17% do território nacional, onde esta classificação 

está majoritamente dispersa ao longo dos biomas (hierarquicamente subordinados em 

quantidades): Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Amazônia (Tabelas 1 e 2 e Figuras 4A e 

4B). 

A pesquisa demonstrou que do universo de 6.522 CNSs, os biomas expressam os 

totais de todas as tipologias pedológicas dentro de cada um deles, assim distribuídos: 

Cerrado com 4.054 cavidades, representado 62,16%; Mata Atlântica com 1.043 (15,99%); 

Caatinga com 770 (11,81%); Amazônia com 644 (9,87%); Pantanal com 8 (0,12%) e Pampa 

com 3 (0,05%).  

A Tabela 4 e a Figura 7 exprimem assim a correlação dos dois vieses, tipos de solos 

versus biomas, formando a ideia de como o Cerrado vem sendo modificado intensamente. 

Percebe-se igualmente como esse bioma converge para si as ocorrências de CNS dentro 

das tipologias pedológicas: terras estruturadas, cambissolos, solos profundos, laterita 

hidromórfica e brunizéns, confirmando que, se por um lado o Cerrado aflui para si grande 

ocorrência de CNS nessas tipologias pedológicas, que em tempos idos era considerado um 

problema para a agricultura devido à grande acidez e à baixa fertilidade desses solos, por 

outro, diante dos avanços tecnológicos para a correção desses pontos, os empecilhos foram 

suplantados passando a ser a grande oportunidade na expansão do agronegócio brasileiro, 

alargando de vez a fronteira agrícola da soja e a pecuária sobre áreas naturais. Daí 

perceber a cada ano como se confirma o agravamento do bioma Cerrado, conforme exposto 

anteriormente (Mapas 3, 4 e 5), o que poderá colocar em risco iminente o patrimônio 

espeleológico dentro desse bioma, salvo quando protegidos por unidades de conservação. 
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Exercendo o coeficiente de contingência em medida de associação das variáveis 

Estados do Brasil ocorrendo CNS (Quadro 4) com os Biomas e Solos (Tabela 2 e Figura 7) 

é possível observar um novo formato com a Figura 8. Nessa representação é possível 

verificar a subdivisão dos quatro principais estados brasileiros em termos espeleológicos 

(MG, GO, TO e PA), demonstrando principalmente que no estado de Minas Gerais (Figura 

8A) grande parte das ocorrências de CNS está inserida numa diversidade de solos bastante 

intensa (86,27%), situando no contexto do bioma Cerrado. É facilmente compreensível essa 

proporção por dois motivos básicos: primeiro por que o bioma Cerrado, como já constado, 

está distribuído numa grande área geográfica das regiões Sudeste e Centro-Oeste, 

abrangendo considerável espaço territorial de vários entes da federação, especialmente no 

estado de Minas Gerais. Segundo por que a própria distribuição de cavidades nesse estado 

é proporcionalmente a maior do Brasil, o que infere a forte probabilidade dos impactos 

ambientais incidirem sobre o contexto espeleológico brasileiro. A mesma Figura 8A 

apresenta 11,79% (299) dentro do bioma Mata Atlântica, predominado com a porção de 

solos litólicos, e, por fim, uma pequena parte em solos podzólicos (0,39%) vinculadas ao 

bioma Caatinga. 
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FIGURA 7 – Distribuição de CNS por bioma e por tipologia pedológica. 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de Dados Geoespacializados de 
Cavidades Naturais Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do 
arquivo original), e IBGE (http://www.ibge.gov.br/mapas_ibge/). 
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Assim pode-se inferir que: 

1. Estado de Goiás (Figura 8B): predomina CNS ocorrendo em solos podzólicos e 
latossolos no bioma Cerrado; 
 

2. Estado do Tocantins (Figura 8C) 85,7% de CNSs instaladas em solos do bioma 
Cerrado, onde 208 cavidades situam-se em terras estruturadas e 134 em solos 
profundos; 

 
3. Estado do Pará (Figura 8D) apresenta sua totalidade de CNSs distribuídas em 

várias formações pedológicas, todas dentro do bioma Amazônia, notadamente 
230 cavidades em solos litólicos e 155 em latossolos. 

 

Quando confrontados esses números totais de CNS com a questão de uso e 

ocupação do solo, notadamente a produção de soja no País, revela-se algo impressionante.  
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FIGURA 8 – Distribuição de CNS nos estados de: Minas Gerais (A), Goiás (B), 
Tocantins (C) e Pará (D), comparadas com o tipo de solo e os biomas. 

Fonte: Elaboração própria a partir da Base de Dados Geoespacializados de Cavidades Naturais 
Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo original). 
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A Tabela 5 demonstra os valores de produção, a área colhida e o rendimento médio 

entre os anos de 1990 e 2005 dessa leguminosa que é empregada na alimentação e, 

sobretudo, na indústria de óleos comestíveis. 

Recentemente foi publicado10 que a safra brasileira de cereais, de leguminosas e de 

oleaginosas poderia chegar a 142,6 milhões de toneladas em 2008 e bater o recorde 

produtivo de 2007, que foi de 133,1 milhões de toneladas. 

Na pesquisa desenvolvida por IBGE (2008a) (Figura 9), é mostrada como a tecnologia 

tem colaborado para favorecer o comportamento estupendo da soja. Mesmo com a 

manutenção e/ou redução da área plantada, aumenta a produção e o rendimento médio de 

soja no País.  

Ainda segundo o IBGE op. cit., o Brasil produziria 7,2% a mais em relação ao ano de 

2007. A expectativa do IBGE foi reforçada pela Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab) – órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (Mapa) – que 

estimava uma safra de grãos de 142,12 milhões de toneladas ainda em 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 UOL (safra brasileira de grãos deve bater  recorde em 2008, diz IBGE (site: 
http://economia.uol.com.br/ultnot/2008/05/08/ult4294u1318.jhtm, acesso em maio/2008). 
 

FIGURA 9 – Evolução da produção, área colhida e rendimento médio de 
soja (1990 a 2008). 

Fonte: IBGE (2008a). 



 
 

118 
 

Os resultados dessa oitava pesquisa da safra de grãos 2007/2008 realizada pelo IBGE 

op. cit. comenta que: 

[...] "as boas condições climáticas, além de mais investimentos e melhor 
tecnologia no campo" devem elevar a produção de grãos no País. A 
pesquisa apontou que o maior destaque na produção nacional continua 
sendo a soja, com 41,87% do total de grãos cultivados (59,50 milhões de 
toneladas). Em seguida vem o milho, com 40,73% da safra (57,88 milhões 
de toneladas). A área total cultivada de grãos é de 46,97 milhões de 
hectares. O número é 1,6% maior que o do ano passado, quando 46,21 
milhões de hectares foram cultivados. A maior expansão foi nas lavouras de 
soja e de milho, respectivamente. (IBGE, 2008a). 

A Tabela 5 detalha a conduta da produção da soja, comprovando como o aumento 

mais significante da área ocupada com a cultura atesta os avanços tecnológicos que 

determinaram aumento no rendimento médio. Na pesquisa desenvolvida por IBGE op. cit. 

discute-se que: 

[...] a produção de 2003 (123,6 milhões de toneladas) ultrapassou os 100 
milhões de toneladas de grãos, um recorde batido em 2007 (133,1 milhões 
de toneladas) que deverá ser superado em 2008 (142,6 milhões de 
toneladas). Destacam-se os aumentos, no ano de 2007, na produção de 
arroz, milho (ambas as safras) e soja. (IBGE, 2008a). 
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Tabela 5 – Produção, área colhida e rendimento médio de soja – 1990 a 2005. 
(mil toneladas e mil hectares) 
 

Ano 

Brasil Maiores Estados Produtores 

Produ- 
ção 

Área 
colhida 

Rendimen-
to médio 
(kg/ha) 

Mato Grosso Paraná Goiás Mato Grosso do 
Sul Minas Gerais 

Produ-
ção

Área 
colhida

Produ-
ção 

Área 
colhida

Produ-
ção

Área 
colhida

Produ
ção

Área 
colhida

Produ
ção

Área 
colhida 

1990 
   

19.898  
  

11.487 
  

1.732 
  

3.065 
  

1.528 
   

4.650  
  

2.268 
  

1.258 
  

972 
  

2.039 
  

1.256 
  

749 
   

558  

1991 
   

14.938  
  

9.617 
  

1.553 
  

2.738 
  

1.165 
   

3.531  
  

1.973 
  

1.661 
  

798 
  

2.018 
  

1.065 
  

972 
   

470  

1992 
   

19.215  
  

9.441 
  

2.035 
  

3.643 
  

1.454 
   

3.440  
  

1.811 
  

1.798 
  

823 
  

1.871 
  

941 
  

974 
   

472  

1993 
   

22.591  
  

10.635 
  

2.124 
  

4.119 
  

1.679 
   

4.764  
  

2.074 
  

2.004 
  

983 
  

2.289 
  

1.067 
  

1.121 
   

553  

1994 
   

24.932  
  

11.525 
  

2.163 
  

5.320 
  

2.023 
   

5.333  
  

2.154 
  

2.310 
  

1.111 
  

2.393 
  

1.102 
  

1.269 
   

591  

1995 
   

25.683  
  

11.675 
  

2.200 
  

5.491 
  

2.323 
   

5.694  
  

2.206 
  

2.147 
  

1.122 
  

2.284 
  

1.044 
  

1.200 
   

601  

1996 
   

23.167  
  

10.299 
  

2.249 
  

5.033 
  

1.956 
   

6.440  
  

2.387 
  

1.962 
  

880 
  

2.004 
  

832 
  

910 
   

471  

1997 
   

26.393  
  

11.486 
  

2.298 
  

6.061 
  

2.193 
   

6.582  
  

2.541 
  

2.464 
  

1.022 
  

2.184 
  

886 
  

1.082 
   

494  

1998 
   

31.307  
  

13.304 
  

2.353 
  

7.228 
  

2.643 
   

7.314  
  

2.859 
  

3.409 
  

1.383 
  

2.319 
  

1.109 
  

1.278 
   

563  

1999 
   

30.987  
  

13.061 
  

2.372 
  

7.473 
  

2.635 
   

7.755  
  

2.788 
  

3.420 
  

1.334 
  

2.799 
  

1.074 
  

1.339 
   

575  

2000 
   

32.821  
  

13.657 
  

2.403 
  

8.774 
  

2.906 
   

7.188  
  

2.858 
  

4.093 
  

1.491 
  

2.486 
  

1.099 
  

1.439 
   

600  

2001 
   

37.907  
  

13.985 
  

2.711 
  

9.533 
  

3.121 
   

8.615  
  

2.818 
  

4.052 
  

1.539 
  

3.115 
  

1.065 
  

1.391 
   

632  

2002 
   

42.108  
  

16.359 
  

2.574 
  

11.685 
  

3.818 
   

9.539  
  

3.310 
  

5.406 
  

1.903 
  

3.267 
  

1.196 
  

1.951 
   

718  

2003 
   

51.919  
  

18.525 
  

2.803 
  

12.966 
  

4.413 
   

11.010  
  

3.649 
  

6.319 
  

2.177 
  

4.091 
  

1.411 
  

2.335 
   

885  

2004 
   

49.550  
  

21.539 
  

2.300 
  

14.518 
  

5.263 
   

10.219  
  

4.011 
  

6.092 
  

2.591 
  

3.283 
  

1.796 
  

2.661 
   

1.086  
2005
1 

   
51.182  

  
22.949 

  
2.230 

  
17.761 

  
6.107 

   
9.492  

  
4.155 

  
6.984 

  
2.663 

  
3.719 

  
2.025 

  
2.937 

   
1.119  

 

Nota: 1 Preliminar. 
Fonte: Produção, área e rendimento médio: IBGE – 
Produção Agrícola Municipal. 
Elaboração: Secretaria de Política Agrícola - MAPA. 
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Conforme demonstrado, os estados de Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do 

Sul e Minas Gerais são os maiores produtores de soja. O avanço da área plantada sobre as 

naturais nesses estados é devido à crescente demanda pelas commodities agrícolas no 

mercado nacional e internacional. O incremento dessas transações comerciais de cotação 

geral tem conduzido a uma "negociabilidade" de interesse global em torno da soja, 

resultando numa expansão contínua da área de cultivo sobre áreas naturais. Sem uma 

estratégia que inclua as questões socioambientais, certamente haverá destruição de grande 

parte dos recursos naturais existentes no Brasil. Lamentavelmente, a expansão das 

commodities da soja não considera a perda dos recursos naturais em sua contabilidade, o 

que tem gerado considerável descaracterização ambiental nos ecossistemas brasileiros. 

Num esforço para minimizar esse quadro foi criado o compromisso das indústrias de 

óleos vegetais (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove)), em não 

adquirir soja de áreas desflorestadas na Amazônia, a chamada moratória da soja. Embora 

sem resultado prático, a ideia foi estabelecer um trabalho conjunto com entidades 

representantes da sociedade civil, como organizações não-governamentais (ONGs) 

ambientais, no sentido de criar uma estrutura de governança com regras de como operar na 

Amazônia e cobrar do governo brasileiro a definição, aplicação e cumprimento de políticas 

públicas (zoneamento econômico-ecológico) sobre o uso da terra na região. 

O aumento do desmatamento no País vem sendo medido pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe), indicando que: 

[...] foram desmatados 4.964 quilômetros quadrados de agosto de 2006 a 
julho de 2007 – período de 12 meses –, enquanto de agosto de 2007 a abril 
de 2008 (nove meses), o desmate foi de 5.850 quilômetros quadrados, 
sendo que "o pior está por vir", já que os meses em que há mais queimada 
e mais desmatamento na Amazônia são os meses de maio (não incluído 
nas estatísticas), junho, julho e agosto, justamente quando se inicia a época 
do preparo do plantio da safra de grãos. (Fonte: http://jc.uol.com.br, acesso 
em agosto/2008). 

Segundo dados disponibilizados na internet, a expansão da fronteira agrícola na 

Argentina, promovida fundamentalmente por grandes monocultivos de soja, produziu uma 

das maiores transformações econômicas, sociais, demográficas e ambientais da história do 

país, mostrando que a: 

[...] superfície semeada com soja, em 2007, alcançou com a nova colheita 
um recorde de 16 milhões de hectares. Simultaneamente, a taxa de 
desmate de bosques nativos chegou, segundo dados oficiais, a superar 
várias vezes a média mundial – com enorme impacto na biodiversidade e 
em comunidades indígenas e tradicionais. Em 4 anos, o desmate cresceu 
quase 42%. O corte e as queimadas arrasaram mais de 1 milhão de 
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hectares, a maioria agora com soja. Em 2007 foram perdidos em média 821 
hectares de bosques por dia, 34 hectares por hora. (Fonte: 
http://www.viomundo.com.br, acesso em agosto/2008). 

Para Shiva (2006), não estamos perdendo apenas o Amazonas, que pode 

desaparecer em 2080 se continuarem os atuais níveis de desmatamento, mas, também, 

destruindo o clima do planeta. A Floresta Amazônica faz baixar o nível de carbono na 

atmosfera, ajuda a melhorar o clima e acrescentar umidade aos ventos alísios. Na medida 

que as florestas desaparecem, a umidade é reduzida e a seca aumentada. Para a autora: 

[...] um bilhão de pessoas carecem de alimentos suficientes porque as 
monoculturas industriais tiram seus meios de vida na agricultura. Além 
disso, 1,7 bilhão sofrem de obesidade e doenças vinculadas com a 
alimentação. Ao depender de monoculturas, o sistema alimentar se torna 
cada vez mais dependente dos combustíveis de origem fóssil utilizados para 
os fertilizantes sintéticos, o funcionamento de grandes máquinas e o 
transporte por longas distâncias. Ir além das monoculturas se converteu em 
um imperativo para acertar o sistema alimentar mundial. As pequenas 
propriedades produtoras com diversidade biológica têm uma produtividade 
mais alta e geram maior renda para os agricultores. E as dietas com 
produtos de cultivos biodiversos proporcionam melhor nutrição. (SHIVA, 
2006). 
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Para avaliação geral, o demonstrado na Figura 10 oferece a importância e a real 

dimensão de CNS manifestando-se em rocha calcária e as análises em conjunto com a 

Tabela 6 são suficientes para conclusões importantes. Se considerarmos apenas a rocha 

calcária, o patrimônio corresponde a 3.229 cavernas, ou seja, 49,51% do universo de CNS 

conhecidas, taxa extremamente alta e significativa para o contexto desse tipo de litologia 

ocorrendo em cavernas. Examinando com cuidado as demais rochas carbonáticas listadas 

nessa tabela (como dolomita e outras litologias associadas aos carbonatos), é possível 

inferir que 3.526 cavidades nessa formação estão decisivamente predominando em relação 

a outras tipologias litológicas, elevando 4,53% a taxa e ultrapassado o percentual de 54%.  

TABELA 6 – Distribuição de CNS por tipo de rocha predominante. 

RANQUE / LITOLOGIA Freq. Porcentagem 

01 Calcário 3.229 49,51 

02 Quartzito 390 5,98 

03 Canga/Minério Ferro 332 5,09 

04 Arenito 211 3,24 

05 Calcário dolomítico 120 1,84 

06 Carbonatos (geral) 87 1,33 

07 Mármore 84 1,29 

08 Granito 57 0,87 

09 Canga Form. Bandada 54 0,83 

10 Carbonato Form. Bandada 31 0,48 

11 Gnaisse 20 0,31 

12 Itabirito 20 0,31 

13 Calcário Calcítico 17 0,26 

14 Calcário Micaxisto 17 0,26 

15 Calcissiltito 11 0,17 

16 Micaxisto 09 0,14 

17 Bauxita 05 0,08 

18 MetaCalcário 05 0,08 

19 Granitoides e Ortogna 04 0,06 

20 Calcário Arenito 03 0,05 

21 Itabirito Canga 03 0,05 

22 Laterita 03 0,05 

23 MetaCalcário bandado 03 0,05 

24 Metadolomito 03 0,05 

 Sem informação 1.783 27,34 

Fonte: Elaboração própria a partir da Base de Dados Geoespacializados de Cavidades 
Naturais Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo original). 
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Para Penteado (1974), o calcário compõe as chamadas rochas sedimentares, que são 

provenientes de atividades biológicas – corais –, de reações químicas e precipitações, 

podendo apresentar coloração branca, cinza, amarelado e preto. 

A utilização do calcário na agricultura vai muito além do conhecimento tradicional para 

a correção da acidez do solo e traz consigo outros ganhos agregados, tais como: 

fornecimento de cálcio e magnésio como nutrientes para as plantas, melhora a eficiência 

dos fertilizantes, aumento da disponibilidade dos nutrientes, diminuição dos efeitos tóxicos 

do alumínio (Al) e do magnésio (Mg), melhora no sistema radicular das plantas, melhora na 

atividade microbiana do solo, de uma forma geral, entre outros tantos benefícios. 

Karmann e Sánchez (1979) entendem que a rocha calcária, no sentido amplo, é 

composta predominantemente por calcita (CaCO3). De acordo com o ambiente de formação 

e a diagênese podem estar associadas outras substâncias à calcita, dando origem a 

calcários dolomíticos, magnesianos, betuminosos, silicosos e outros. A mineralogia das 

rochas calcárias é caracterizada principalmente por: calcita (CaCO3), aragonita (CaCo3), 

dolomita (CaMg (CO3)2), magnesita (MgCO3), argilo-minerais, quartzo, mica e feldspatos 

clásticos. 

Para Karmann e Sánchez op. cit., a classificação de rochas carbonáticas quanto às 

frações não calcíticas presentes pode ser identificada como: 

• Calcários silicosos: são aqueles que contêm sílica criptocristalina 
precipitada tipo “chert” (sílex), não se incluindo silicatos clásticos; 
 

• Calcários argilosos ou margas: quando estiverem presentes argilo-
minerais e substâncias carbonosas; 

 
• Calcários arenosos: quando em associação com sílica clástica (areia); 

 
• Calcários betuminosos: quando o carbonato estiver impregnado por 

betume e pirobetume; 
 

• Calcários dolomíticos e magnesianos: quando está presente o óxido de 
Magnésio (MgO), sob a forma de dolomita ou magnesita. (Fonte: 
KARMANN ; SÁNCHEZ, 1979, p. 109-110). 

Dessa forma, torna-se evidente que a rocha carbonática, de maneira geral, possui 

clara identidade com as cavernas, sobretudo no contexto ambiental brasileiro, pois há um 

acervo considerável de CNS ocorrendo dentro das frações de carbonatos, conforme 

relatado anteriormente. Esse aspecto é muito mais amplo, pois aí reside a resistência do 

setor produtivo, que vê com olhar diferenciado esse recurso, admitindo forte apelo de 

exploração em beneficio da humanidade. 
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A importância do calcário é notória e sua utilização não está restrita somente à 

agricultura, no emprego tradicional de corretivo para controlar a acidez do solo. O calcário e 

seus derivados são largamente utilizados na fabricação de lâmpadas, tecidos, na construção 

civil como cimento, tintas, gesso, além de outros usos como: creme dental, alimentos, cloro, 

medicamentos e uma infinidade de produtos que fazem parte da vida humana e que, se 

todos fossem relacionados, certamente uma infinidade de produtos seria listada diante de 

tamanha aplicabilidade. 

O processo de degradação ambiental nos ecossistemas dentro da escala dos níveis 

de organização ecológica (NOEs) decorre principalmente das ocupações humanas e muitas 

das medidas de controle ambiental, definidas por legislação específica, podem servir de 

pressupostos preliminares na captação do valor de existência de um bem ambiental, em 

especial do patrimônio espeleológico nacional (PEN) e das atividades que incidem sobre 

este. 

Para Suguio (2003), uma das maneiras de procurar minimizar a degradação ambiental 

e maximizar os resultados benéficos advindos da ocupação humana em ambientes naturais 

e modificados é fazer uso da geologia ambiental, pois favorecerá o emprego das 

informações geológicas, principalmente da geologia sedimentar, para o bom uso do espaço 

físico. 

Assim, Keller (1982) considera que a geologia ambiental é geologia aplicada 

abrangendo amplo espectro de interações prováveis entre o homem e o ambiente físico. 

Especificamente, é a aplicação da informação geológica para resolver conflitos, minimizando 

a possibilidade de degradação ambiental ou maximizando a possibilidade de adequado uso 

do ambiente natural ou modificado. 

Para Keller (1996) apud Suguio (2003), a aplicação da geologia a esses problemas 

inclui o estudo de: 

• Riscos naturais (inundações, escorregamentos, terremotos e atividades 
vulcânicas) para minimizar as perdas de vida e de propriedades; 
 

• Cenário (landscape) para escolha de locais adequados, planejamento de 
uso do espaço físico e análise do impacto ambiental; 

 
• Materiais terrosos (minerais, rochas e solos) para a determinação dos 

seus usos potenciais em sítios de descarte de resíduos sólidos (lixos) e 
os seus efeitos eventualmente danosos sobre a saúde humana; 

 
• Processos hidrológicos ligados à água superficial e subterrânea para 

avaliar os recursos hídricos disponíveis e os problemas de poluição das 
águas; e 
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• Processos geológicos, tais como erosão, transporte e sedimentação 

acelerada de materiais, para avaliar as eventuais mudanças fisiográficas 
locais e regionais. (SUGUIO, 2003, p. 344). 

 

Portanto, é de fundamental importância a aplicação de instrumentos eficazes na busca 

de caminhos que conduzam à sustentabilidade, sobretudo no âmbito do patrimônio 

espeleológico, foco de nossa pesquisa, apontando para práticas espeleossustentáveis, de 

maneira que mesmo as pequenas experiências possam expressar a importância desses 

ambientes com suas funções e características, e que resultem em benefícios diretos à 

sociedade. 

 

 

2.6  INICIATIVAS ESPELEOSSUSTENTÁVEIS 

 

Diante do exposto, é importante que hábitos espeleossustentáveis sejam exercidos 

com maior desembaraço. Em outras palavras, é preciso apontar experiências sustentáveis 

em cavernas, mesmo diante das dificuldades, que sirvam como um começo de práticas a 

serem reproduzidas com maior intensidade. 

Em relação às atividades espeleossustentáveis é preciso outro nível de entendimento, 

exigindo a quebra do paradigma que, costumeiramente, reside na relação de interesse 

econômico e social. Percebe-se que no Brasil são pequenas experiências positivas que 

conseguem expressar a importância desses ambientes com suas funções e características 

dentro da verossimilhança de sustentabilidade ambiental. 

Tal situação se dá, regra geral, por que os alvos de interesse que se relacionam com a 

espeleologia estão, na grande maioria, vinculados aos usos minerários ou turísticos. A rigor, 

essas duas atividades estão muito mais arraigadas no clamor socioeconômico e, via de 

regra, não há planejamento preventivo em prol do patrimônio. 

As dificuldades são grandes, a começar na preparação do Plano de Manejo 

Espeleológico, com vistas a sua perfeita aplicação e utilização. Quando Marra (2000) propôs 

de maneira inédita a modalidade do Plano de Manejo Espeleológico (PME), intencionava-se, 

mediante esse método interativo, a valorização final para o qual convergiriam 

progressivamente os resultados dos estudos para a espeleossustentabilidade. O autor 

descreveu que: 
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[...] o PME deve estabelecer um objetivo geral, delimitando a importância do 
estudo, que possa gerar o bom entendimento dos seus propósitos, com 
ênfase nos resultados e produtos, restrições e relevância teórica e prática 
do manejo espeleológico que se pretende. Ainda entendeu o autor que o 
objetivo final do PME é gerar um zoneamento ambiental espeleológico, que 
será possível mediante o levantamento dos aspectos bióticos, abióticos, 
naturais e socioeconômicos relacionados com a caverna-alvo, e estabelecer 
restrições e possibilidades de uso dentro de cada uma das zonas 
estabelecidas. (MARRA, 2000, p. 131). 

 

No Brasil, algumas cavernas vêm sendo trabalhadas para a conclusão dos planos de 

manejo. Os casos identificados por Lobo et al. (2008) são: Refúgio do Moroaga e Batismo 

em Presidente Figueiredo (AM), Poço Encantado Itaeté (BA), Gruta dos Ecos Cocalzinho 

(GO), Gruta do Lago Azul, N.S. Aparecida, Gruta de São Miguel e Abismo Anhumas em 

Bonito (MS), Gruta Bacaetava em Colombo (PR), Gruta da Lancinha em Rio Branco do Sul 

(PR) e Gruta Botuverá em Botuverá (SC), num total de 11 casos especificamente.  

Embora não se possa afirmar que os PMEs dessas cavernas estejam aprovados, já se 

configura de grande valia poder afirmar que estejam concluídos. Marra (2000) esclarece 

que, embora grande parte dos problemas esteja identificada, a tendência é que, por efeito 

dos critérios estabelecidos para o controle e o manejo propostos pelo Cecav, haja melhores 

resultados na implantação do turismo de cavernas no Brasil, mediante o estabelecimento de 

adequada estratégia de planejamento, em que se privilegie a manutenção da integridade 

física do ambiente e o bem-estar de usuários e das populações residentes, diante dos 

retornos econômicos esperados. 

Marra op. cit. argumenta ainda que a análise da questão está alicerçada no fato da 

inexistência dos preceitos essenciais de como se utilizar uma caverna para fins turísticos, e 

dos passos necessários para a execução e a implantação de determinado projeto, o qual 

tem concebido malsucedidos empreendimentos turísticos do ponto de vista da preocupação 

espeleoconservacionista, resultando em moderados efeitos econômicos em benefício às 

populações residentes no entorno do atrativo natural. 

Conforme exposto anteriormente, o Cecav (2008) op. cit. já reuniu sistematicamente 

em sua base de dados 6.522 cavidades naturais subterrâneas. Segundo recente 

levantamento de Lobo et al. (2008), foram identificadas 175 cavernas disponíveis em 

atividades espeleoturísticas esporádicas ou intensas. 

A Figura 11 ilustra a proporção entre 6.522 cavidades cadastradas e as 175 utilizadas 

no espeleoturismo. De fato, uma fração muito pequena. Tal situação corresponde a 2,68% 
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2. O turismo em caverna deve ser desenvolvido pensando-se em evitar 
danos e mínimas alterações possíveis, de forma que o ambiente esteja apto 
a receber um número de visitantes em função do controle estabelecido 
sobre o contingente ideal de pessoas; 

3. As formações de cavernas (espeleotemas) são inigualáveis e existe 
pouca justificativa para que seja possível serem vistas apenas por 
espeleólogos. Caverna é parte de nosso patrimônio nacional e deve, se 
possível, ser conhecida por qualquer um que se interesse pelo assunto; e 

4. A prática da visitação deve estar correlata a um conjunto de 
facilidades de interpretação do ambiente, associado a um programa de 
educação ambiental, visando transmitir conhecimentos, instruindo e 
cativando as pessoas para a conservação de caverna. (NCA, 1997). 

Para Cigna e Burri (2000) apud Lobo (2006), as principais categorias de impactos 

decorrentes do espeleoturismo podem ser expressas como: 

• As consequências da iluminação sejam diretas (luz num ambiente afótico) 
ou indiretas (calor gerado pela lâmpada e pelo sistema); 

• O calor gerado pelo corpo dos turistas em movimento; 

• Excesso de gás carbônico despejado no ambiente cavernícola, quer seja 
pela respiração, quer pelo uso de carbureteiras; 

• A poeira levada para dentro das cavidades, nas roupas, pele e cabelos; e 

• Os impactos físicos da visitação. (CIGNA; BURRI, 2000 apud LOBO, 2006, 
p. 03). 

Dessa forma, Marra (2001a) entende que as justificativas elaboradas para a 

aprovação de projetos para a prática do espeleoturismo baseiam-se no fato de que haverá 

geração de emprego e pleno desenvolvimento da economia regional e local, estimulando 

outros benefícios, como a redução da pobreza, e propiciando receitas adicionais a todos os 

envolvidos. 

Admite-se que a sustentabilidade esteja fixada no tripé caracterizado pela perfeita 

interação do ambiente, do econômico e do social, e que a promoção de atividades que 

guardam conformidade com esse modelo, certamente, terão maiores chances de resistir às 

nocivas intervenções que saqueiam o equilíbrio ambiental de determinado ativo ambiental 

espeleológico. 

Embora seja difícil identificar experiências vinculadas à espeleossustentabilidade no 

Brasil, diante da complexidade e da tendência de se resistir às mudanças que interferem no 

lado socioeconômico, além dos custos financeiros que o proponente tem que arcar para a 

obtenção do licenciamento ambiental, ainda assim é importante acreditar e insistir na 

hipótese de se construir caminhos exequíveis para a implantação do espeleoturismo 
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sustentável, uma vez que qualquer esforço valerá a pena, pois reverterá sempre em 

benefício à sociedade e ao ecossistema cavernícola. 

Um dos bons exemplos de iniciativa espeleossustentável no Brasil trata-se da Gruta 

Lago Azul em Bonito (MS) (Figura 12). Marra op. cit. demonstrou que a Gruta Lago Azul 

vem sendo apontada como o principal atrativo natural do estado do Mato Grosso do Sul. 

Dados da Secretaria Municipal de Turismo de Bonito têm registrado uma taxa de visitação 

acima de 100.000 pessoas/ano, o que a torna um dos destinos turísticos mais procurados 

no Brasil. Tombada como patrimônio cultural (Decreto-Lei nº 25 de 30/11/1937), essa gruta 

localiza-se no município de Bonito (MS), sendo destaque diante da prática do ecoturismo no 

País. 

Os atrativos de Bonito consistem em belezas naturais em grande parte centradas em 

rios de excepcional beleza. As águas são de extrema limpidez e bicarbonatadas. Essas 

características permitem o desenvolvimento, ao longo dos rios, de inúmeras cachoeiras e 

barragens naturais de tufas calcárias. (BOGGIANI et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na proposta de Sítio Geológico do Brasil para Registro no Patrimônio Mundial (World 

Heritage Commitee) da Gruta Lago Azul, Boggiani (2003) comenta que essa CNS é 

constituída por um salão principal com piso inclinado e um lago subterrâneo ao fundo com 

mais de 50 m de profundidade de lâmina de água, apresenta entrada circular, com 

aproximadamente quarenta metros de diâmetro, o que permite a entrada dos raios solares 

até o lago. Com a incidência de luz, nos meses de setembro a fevereiro, as águas atingem 

FIGURA 12 – Gruta Lago Azul (MS). 
Foto: J. B. Scaleante. 
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coloração azul intensa, motivo do nome da gruta. A gruta é localidade de espécie troglóbia 

(restrita ao meio subterrâneo) da ordem Spelaeogriphacea, constituída por crustáceos 

milimétricos, cegos e despigmentados. Projetos de pesquisa em desenvolvimento têm 

revelado que essa caverna, além do valor paisagístico, tem significativo interesse científico 

expresso pelo conteúdo mineral e formas atípicas de seus espeleotemas, conteúdo 

paleontológico (megafauna pleistocênica) e bioespeleológico. 

Muito mais que possuir atributos científicos e/ou conter incomparável beleza cênica de 

um belíssimo translúcido lago azul, de extraordinários espeleotemas, a Gruta do Lago Azul 

obteve os primeiros ensaios de planejamento ainda em 1984 quando a Prefeitura de Bonito, 

administradora da caverna, apresentou uma primeira versão do plano de manejo da 

caverna. 

Diante de um acompanhamento próximo do Cecav, que envolveu o Iphan, o Governo 

do estado de Mato grosso do Sul e a Polícia Militar de Bonito, somente 10 anos depois, 

1994, foi que houve um trabalho mais direcionado de valorização e de ajustes para que o 

PME viesse a ser implementado. O fato é que a experiência de um turismo 

espeleossustentável começa a se vislumbrar a partir desse momento, em função dos 

seguintes aspectos: 

 

1. Implantação das estratégias de comando e controle em parceria com os órgãos 

envolvidos (Cecav/Ibama, Sema (MS), Iphan e prefeituras); 

2. Aplicação de um conjunto de termos do tombamento desse patrimônio natural 

pelo Iphan; 

3. Reaproveitamento de rochas e sedimentos da própria caverna na implantação do 

caminhamento turístico, objetivando o mínimo impacto, evitando grandes estruturas de 

alvenaria, ferro e aço; 

4. Manutenção da originalidade da caverna com a não-implantação de infraestrutura 

turística tradicional; 

5. Evitou-se utilizar o Sistema de Iluminação Permanente (SIP)12; 

6. Preocupação com a poluição visual interna; e 

                                                 
12 O Sistema de Iluminação Permanente (SIP) trata-se de uma estrutura de visitação até então mal planejada no 
suporte de acesso turístico em cavernas. Essa estrutura danosa ao ambiente da caverna se configura por 
diversos fatores, entre os quais se destaca o aspecto da entrada de plantas fotossintetizantes, como musgos, 
algas, liquens, samambaias e demais substâncias orgânicas, que se proliferam em função da abundância de gás 
carbônico e pela radiação de luz nos spots fixados dentro da caverna. Entretanto, do ponto de vista do equilíbrio 
ambiental, o maior problema com a introdução da iluminação ainda está relacionado com o aquecimento do 
ambiente. O calor produzido por lâmpadas, reatores, cabos e etc. que, instalados ao longo do percurso e 
galerias, constitui um dos vetores de geração de impactos ao ecossistema. (MARRA, 2000, p. 170 e 171). 
 



 
 

132 
 

7. Controle de acesso ao número de visitantes, entre outras medidas. 

 

Quando Marra (2000) op. cit. comentou que o número máximo de 225 pessoas/dia na 

Gruta Lago Azul vinha sendo respeitado, de fato houve um primeiro cuidado inicial com a 

quantidade de visitantes acessando o ambiente diariamente. Tal decisão foi acertada uma 

vez que essa baixa visitação criou um novo cenário, pois ainda que esse número tenha sido 

alterado por diversas vezes, sem a aquiescência dos órgãos de controle, o fato é que a 

decisão do Cecav em sensibilizar a Prefeitura de Bonito em atender essa orientação, 

beneficiou em muito o turismo local. Isso acabou estimulando a economia municipal, uma 

vez que elevou exponencialmente a taxa de permanência do turista na região, mostrando 

novas alternativas de visitação até então não exploradas anteriormente. Assim, pode-se 

aferir que a espeleossustentabilidade da Gruta Lago Azul está presente e é hoje 

considerada a “galinha dos ovos de ouro” do município. 

 

Segundo Lobo et al. (2008), do total de 175 cavernas com algum tipo de visitação 

turística no Brasil, destacam-se o Estado de São Paulo, com 58 cavernas turísticas, Minas 

Gerais, com 52, e Bahia com 16. Segundo os autores, a grande virada na forma de pensar o 

turismo em cavernas no Brasil pode ser decorrente de alguns marcos históricos: 

[...] o fortalecimento do movimento ambientalista, a propagação do ideário 
de desenvolvimento sustentável a partir da ECO 92, a criação do Centro 
Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas (Cecav)  no Ibama em 
1997 e a difusão de práticas modernas de manejo, adotadas no exterior, em 
meio a técnicos da área de manejo no País. Não pode deixar de ser 
mencionado o alerta de muitos guias, condutores, espeleístas, espeleólogos 
quanto aos impactos gerados pelo turismo em diversas regiões do País, o 
que ampliou a preocupação dos setores diretamente envolvidos com o 
espeleoturismo com o uso sustentável das cavernas. (LOBO et al., 2008, p. 
74). 

Os autores comentam que tentativas no sentido de identificar uma chave para a 

sistematização e classificação de cavernas turísticas já vêm sendo realizadas há algum 

tempo, como se observa por meio dos trabalhos de Lino (1988), Marra (2001), Lobo (2007), 

Lobo e Asmus (2007) e Lobo et al. (2007). Todavia, um critério mais universal e aplicável em 

todo o território nacional ainda precisa ser feito, de forma a contribuir no processo de 

planejamento e na gestão das cavernas turísticas brasileiras, objetivando a formação de 

políticas públicas para o seu fomento e expansão sustentáveis. (LOBO et al., 2008, p.70 e 

79). 
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3   MODELAGEM ESTRATÉGICA PARA TOMADA DE DECISÃO 

 

Com a ciência e a tecnologia se superando a cada ano, o volume de informações é 

crescente e gera a necessidade de decisões firmes e rápidas por parte dos gestores. Tal 

situação vem acarretando simultaneamente uma atmosfera de incertezas. 

Visando remir essa situação, surgem as teorias referentes à tomada de decisão.  

Segundo March (1994) apud Júnior (2006), a tomada de decisão é uma atividade que 

interpreta uma ação como uma escolha racional. Nesse caso, o termo racional é, 

normalmente, interpretado como equivalente à inteligente ou bem-sucedido, o que descreve 

que as ações foram bem-sucedidas. O autor define a racionalidade como um conjunto de 

procedimentos para fazer escolhas. Assim, as teorias de escolhas racionais assumem os 

processos de decisão baseados nas consequências das ações ou nas preferências dos 

decisores. 

A palavra decisão significa parar de cortar ou deixar fluir, e precisa ser tomada sempre 

que estamos diante de um problema que possui mais de uma alternativa para solução. Em 

sua dimensão mais básica, um processo de tomada de decisão pode ser concebido como a 

eleição por parte de um centro decisor (um indivíduo ou um grupo de indivíduos) da melhor 

alternativa, entre as possíveis, e pode ser classificado como (GOMES et al., 2002, p. 11-12):  

a) simples ou complexas; 

b) específicas ou estratégicas etc. 

O mesmo autor ainda inferiu que as consequências advindas das decisões podem se 
apresentar: 

a) de imediato; 
b) em curto prazo; 
c) em longo prazo; 
d) em combinação com as formas anteriores (impacto 
multidimensional). 

Nesse sentido, as decisões podem acarretar abrangência bem diversa. Segundo 

Zeleni (1994) apud Gomes et al. (2002), a tomada de decisão é um esforço para tentar 

resolver problemas de objetivos conflitantes, que impede a existência da solução ótima e 

conduz à procura do melhor compromisso. 

Um processo de decisão, para Thomaz (2000) apud Júnior op. cit., é um sistema 

complexo de relações em que há elementos de natureza objetiva, próprios de ações, e 

elementos de natureza claramente subjetiva, próprios do sistema de valores dos autores. 
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Fonte: Bekman e Neto (2006), p. 15. 

FIGURA 13 – Árvore de decisão. 

Esse sistema é indivisível e, logo, qualquer metodologia de apoio ao processo de tomada de 

decisão não pode negligenciar nenhum desses dois aspectos. Assim, não se deve esquecer 

que a tomada de decisão é uma atividade desempenhada por pessoas, portanto, a 

subjetividade estará sempre presente, mesmo que não seja de forma clara ou explícita. 

Assim, muitos dos critérios de tomada de decisão estão focados na racionalidade. 

Para Schmidt (1995): 

Os modelos de processo de apoio à tomada de decisão, em resposta à 
escassez dos recursos financeiros e ao ônus crescente desses recursos, 
fazem com que as decisões sejam tomadas com base em critérios 
racionais, que garantam a otimização dos retornos obtidos. A introdução do 
risco e da incerteza nos modelos trouxe uma nova gama de informações 
que permitiram o aperfeiçoamento do processo decisório. Até este 
momento, os modelos e técnicas utilizadas simplificavam as situações reais, 
considerando-as determinísticas. Desde então, novas técnicas e modelos se 
fizeram necessários para criar condições de interpretar com mais precisão 
os problemas do mundo real. O desenvolvimento dessas técnicas e 
modelos está em evolução e o crescimento tem sido muito rápido nos 
últimos anos (SCHMIDT, 1995, p.11). 

Diversas ferramentas são reconhecidas na ajuda da tomada de decisão. A árvore de 

decisão é uma delas. Por meio desse instrumento é possível estabelecer uma hierarquia de 

nós internos e externos que são conectados por ramos. O nó interno, igualmente distinguido 

como nó decisório ou nó intermediário, refere-se à unidade de tomada de decisão, que 

calcula por meio de teste lógico qual será o próximo nó descendente ou filho.  

A Figura 13 exemplifica como o processo da árvore de decisão pode ocorrer. O nó 

inicial é chamado como ponto focal. É a questão que necessita de decisão ou o nó inicial (ou 

nó-raiz pode ser também um nó interno) da árvore. A árvore pode ramificar para um dos nós 

descendentes, dependendo do resultado do teste lógico usado pelo nó. Esse procedimento 

é repetido até que um nó terminal seja atingido. 
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Uma decisão é sempre interpretada como verdadeira ou falsa. No caso das árvores de 

decisão binária, cada nó intermediário divide-se exatamente em dois nós descendentes: o 

nó esquerdo e o nó direito. Quando os dados satisfazem o teste lógico do nó intermediário 

seguem para o nó esquerdo e quando não satisfazem seguem para o nó direito.  

Contudo, não é objeto desta tese trabalhar exaustivamente a árvore de decisão, mas é 

importante tecer essas considerações, sobretudo por que a decisão é algo inerente a todos 

os setores envolvidos com o PE, seja em nível privado ou de governo. 

Toda decisão requer informação e toda informação requer pesquisa, e as pesquisas 

se utilizam das amostras para auxiliar as decisões. Para Kazmier (1982), o ponto central da 

análise estatística moderna é a tomada de decisão sob condições de incerteza, daí a 

importância da Teoria de Bayes, pois enquanto a estatística clássica baseia suas decisões 

na análise de dados amostrais, a análise bayesiana de decisão incorpora, a esses dados 

amostrais, a opinião pessoal do analista. A teoria ou regra de Bayes é um método de 

revisão de probabilidades existentes (a priori) com base em informação amostral. De acordo 

com essa teoria, a probabilidade a priori baseia-se em juízos pessoais (é subjetiva) ou em 

dados históricos, portanto independe dos dados amostrais. Já a probabilidade a posteriori 

depende dos dados amostrais e é utilizada para revisar a probabilidade a priori. 

Para Bekman e Neto (2006), o estabelecimento de uma probabilidade está, em geral, 

diretamente relacionado com o estado da informação disponível. É muito frequente o caso 

em que o estado de informação é modificado pela ocorrência de algum outro evento 

relacionado com o experimento em questão. A coleção de eventos define uma distribuição 

de probabilidades, significando que um e somente um desses eventos irá ocorrer, 

respectivamente, com probabilidade cuja soma é unitária. 

A partir de uma árvore de decisão é possível fazer uma tabela de retornos ou de 

resultados (payoff table) e indica o ganho (ou perda) condicional associado com cada 

possível combinação de atos de decisão e eventos, demonstrando probabilidade de 

ocorrência para cada um dos eventos mutuamente exclusivos. Kazmier (1982) sugere como 

se estrutura uma decisão (Quadro 6) em que os atos são as alternativas de ação 

disponíveis, os eventos representam os estados naturais que estão fora do controle do 

tomador de decisões e a probabilidade indica a possibilidade de ocorrência de cada evento. 
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Grande parte das tomadas de decisão é efetuada com base em informações 

amostrais. Para Spiegel (1994), é importante que na tomada dessas decisões sejam 

formuladas hipóteses estatísticas acerca das distribuições de probabilidade da população 

estudada. Tais hipóteses podem ser nulas (aquelas que serão testadas) ou alternativas 

(aquelas que se opõem à nula) e deverão ser testadas, podendo ser aceitas ou rejeitadas, 

pelos chamados testes de hipóteses, de significância ou de regras de decisão. Então, as 

decisões estatísticas devem ser tomadas com base nos resultados desses testes. 

Os modelos para tomada de decisão demonstram a qualidade necessária na 

compreensão da interface patrimônio espeleológico nacional e setor produtivo, já que muita 

informação está disponível, mas muito pouco organizada, muito há que se decidir, mas sob 

notável atmosfera de incertezas. Dessa forma, é necessário apontar para metodologias que 

subsidiem o ordenamento dessa relação, com vistas a equacionar problemas, inseguranças 

e toda atmosfera de incertezas, como está demonstrado nesta tese. 

Assim, o modelo para tomada de decisão nos órgãos ambientais que lidam com a 

questão do PEN pode ser conduzido de maneira mais planejada e equilibrada. Como 

inicialmente bem avaliou Max Weber, as evidências externas são percebidas por meio de 

"filtros" que podem ou não se alterar de acordo com as expectativas levantadas. Logo, 

denota-se que as evidências filtradas e alteradas por dois subsistemas podem desencadear 

a seleção de alternativas que servirão de base para a tomada de decisão. 

 

 

QUADRO 6 – Estrutura geral de uma decisão. 

Fonte: Kasmier (1982). 
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3.1 ANÁLISE MULTIVARIADA 
 

 

Quando um pesquisador, ao iniciar sua investigação, se vê diante de um fenômeno 

complexo, a melhor alternativa é tratar seus dados por meio da análise multivariada, isso por 

que permite ao examinador decompor os métodos de maneira simultânea, permitindo 

múltiplas análises sobre cada indivíduo, objeto ou investigação. Hair Junior et al. (2005) 

admitem que: 

Qualquer análise simultânea de mais de duas variáveis, de certo modo, 
pode ser considerada análise multivariada. Assim, muitas técnicas 
multivariadas são extensões da análise univariada (análise de distribuição 
de uma única variável) e da análise bivariada (classificação cruzada, 
correlação, análise de variância e regressão simples usada para analisar 
duas variáveis). Em muitos casos, técnicas multivariadas são um meio de 
executar em uma única análise aquilo que antes exigia múltiplas análises 
usando técnicas univaridas. Outras técnicas multivariadas, contudo, são 
unicamente projetadas para lidar com questões multivariadas, como análise 
fatorial, que identifica a estrutura subjacente a um conjunto de variáveis, ou 
análise discriminante, que discrimina grupos com base em um conjunto de 
variáveis. (HAIR JUNIOR et al., 2005, p. 26). 

 

Em outras palavras, a análise multivariada pode oferecer boas respostas a sistemas 

que possuem duas ou mais variáveis. Reis (2001) argumenta que qualquer método que 

permite esquadrinhar simultaneamente as variáveis pode ser considerado como 

pertencendo a esse campo científico. A autora reconhece que são métodos mais complexos 

que os de estatística univariada (análise das distribuições de cada variável) ou bivariada 

(cruzamento de variáveis, correlações, regressão simples), mas, em muitos casos, não 

passam de generalizações dos métodos anteriores, a mais de duas variáveis. 

Segundo Bisquerra et al. (2004), a estatística multivariada pode analisar, ao mesmo 

tempo, testes em variáveis, como, por exemplo, a regressão múltipla, a análise multivariada 

da variância, a análise fatorial, a análise discriminante e a correlação canônica. 

Reis (2001) considera que a estatística multivariada inclui métodos de análise das 

relações de múltiplas variáveis dependentes e/ou múltiplas variáveis independentes, quer se 

estabeleçam ou não relações de causa/efeito entre esses dois grupos. Para a autora, um 

dos objetivos da estatística multivariada consiste na simplificação dos dados, descrevendo a 

informação por meio de um reduzido número de dimensões de análise. Quando se pretende 

efetuar testes de hipóteses sobre a(s) população(ões) em estudo é também necessário 

definir métodos que (REIS op. cit., p. 18): 

1. permitam o teste de várias variáveis preservando um só nível de significância; e 
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2. possam ser aplicados a uma estrutura de variáveis correlacionadas entre si. 

Os conceitos e a divulgação dos testes no âmbito da análise multivariada iniciaram a 

partir das contribuições de Pearson (1901), Fisher (1928), Hotelling (1931), Wilks (1932) e 

Bartlett (1937). As obras recentes consideradas clássicas, de muita utilidade aos 

principiantes, têm sido importantes na colaboração de pesquisas, como as referências de 

Kendall (1957, 1975), Anderson (1958, 1984), Morrison (1967, 1976) e Mardia, Kent e Bibby 

(1979). Posteriormente, os autores Chatfield e Collins (1980), Dillon e Goldstein (1984), Hair 

Junior, Anderson, Tatham e Black (1987), Everit e Dunn (1991) e Manly (1986), todos apud 

Reis, op. cit., corroboraram na aplicação de métodos e a interpretação de dados, bem como 

na introdução de análises não-matemáticas. 

A análise multivariada possui suas raízes nas estatísticas univariada e bivariada. A 

extensão para o domínio multivariado introduz conceitos adicionais e questões com 

particular relevância. Para Hair Junior et al., op. cit., esses conceitos variam da necessidade 

de uma compreensão conceitual do constructo da análise multivariada – a variável estática –

, até pontos específicos que lidam com os tipos de escalas de medidas empregadas e as 

questões estatísticas de testes de significância e níveis de confiança. Cada conceito tem um 

papel significativo na aplicação bem-sucedida de qualquer técnica multivariada. (HAIR 

JUNIOR et al., op. cit., p. 27). 

Mingoti (2005) considera que a estatística multivariada se divide em dois grupos, a 

saber:  

[...] um primeiro, consistindo em técnicas exploratórias de sintetização (ou 
simplificação) da estrutura de variabilidade dos dados, e um segundo, 
consistindo em técnicas de inferência estatística. Fazem parte do primeiro 
grupo métodos como a análise de componentes principais, a análise fatorial, 
a análise de correlações canônicas, a análise de agrupamentos, a análise 
descriminante e a análise de correspondência. Esses métodos têm apelo 
prático muito interessante, pois, na sua grande maioria, independem do 
conhecimento da forma matemática da distribuição de probabilidades 
geradoras dos dados amostrais. No segundo grupo, encontram-se os 
métodos de estimação de parâmetros, teste de hipótese, análise de 
variância, de covariância e de regressão multivariadas. (MINGOTI, 2005, p. 
21). 

Resumidamente, os métodos de estatística multivariada são utilizados com a intenção 

de simplificar ou facilitar a interpretação do fenômeno que está sendo estudado. Para 

Mingoti op. cit., é por meio da construção de índices ou variáveis alternativas que é possível 

sintetizar a informação original dos dados e construir grupos de elementos amostrais que 

apresentem similaridade entre si, possibilitando, assim, a segmentação do conjunto de 

dados originais. Na reflexão da autora, as relações de dependência entre as variáveis 
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respostas associadas ao fenômeno a outros fatores (variáveis explicativas), muitas vezes, 

assumem objetivo de predição, quando, então, é possível comparar populações ou validar 

suposições por meio de testes de hipóteses (MINGOTI op. cit., p. 22). 

 

 
3.2 ANÁLISE DISCRIMINANTE (AD) 

 

A Análise Discriminante (AD) refere-se a uma das técnicas robustas de análise 

multivariada. Para Kerlinger (1979), o método atribui indivíduos a grupos, e com base na 

informação sobre esses indivíduos, em duas ou mais variáveis.  

Sendo comumente utilizada em pesquisa aplicada, a principal tarefa da AD é predizer 

a participação em um grupo. Embora seja considerada muito complexa, compreendendo o 

mecanismo, a teoria não é demasiadamente complicada. 

O método foi inicialmente construído para investigações na área da botânica. De 

acordo com Fisher (1936) apud Reis op. cit., a aplicação das pesquisas teve como objetivo 

fazer a distinção de grupos de plantas com base no tamanho e no tipo de folhas, para que, 

posteriormente, fosse possível classificar novas espécies.  

O processo sugerido por Fisher foi tão consagrado que atualmente essa técnica é 

largamente utilizada em várias ciências, sobretudo por que permite descobrir entre dois ou 

mais grupos de indivíduos, previamente definidos, quais os principais atributos. Dessa 

forma, o método de Fisher para dois grupos vem sendo amplamente discutido pela 

literatura. Reis op. cit. (p. 210) comenta que se um pesquisador possui uma base de dados 

com uma população g constituída por dois grupos g1 e g2, e deseja caracterizar um conjunto 

de p variáveis X, então seu objetivo deve ser de encontrar uma regra de classificação para X 

que permita classificar os indivíduos dessa população em g1 e g2. Para tal, deve-se 

conhecer a informação sobre alguns dos indivíduos, dos quais n1 pertencem g1 e n2 a g2. 

Para Mingoti op. cit. (p. 221), os valores dos coeficientes do vetor b’ são provenientes 

da matriz (µ1 – µ2)’ ∑-1. A Figura 14 apresenta uma ilustração da discriminação de duas 

populações normais (p = 2) e a função discriminante de Fisher é utilizada quando, a partir 

das características conhecidas de todos os membros do grupo, são conhecidas e 

destacadas as principais características que os distinguem uns dos outros, sendo ainda 

possível prever a que grupo pertencem. 
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FIGURA 14 – Modelo de discriminação de duas 
populações normais. Função de Fisher p = 2. 
Fonte: Mingoti (2005, p. 221) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Mingoti op. cit., a AD é uma técnica que pode ser utilizada para a classificação de 

elementos de uma amostra ou população, mas que difere dos métodos de análise de 

conglomerados. A autora considera que para sua aplicação é necessário que os grupos, 

para os quais cada elemento amostral pode ser classificado, sejam predefinidos, ou seja, 

conhecidos a priori considerando suas características gerais. Esse conhecimento permite a 

elaboração de uma função matemática chamada de regra de classificação ou discriminação, 

que é utilizada para classificar novos elementos amostrais nos grupos já existentes. 

(MINGOTI op. cit., p. 213). A autora considera importante consignar ainda que: 

Na análise discriminante, a comparação do elemento amostral em relação 
aos grupos candidatos é, em geral, feita através da construção de uma 
regra matemática de classificação ou discriminação fundamentada na teoria 
das probabilidades. Para cada novo elemento amostral, a regra de 
classificação permitirá ao pesquisador decidir qual é a população mais 
provável de ter gerado seus valores numéricos nas p-características 
avaliadas. É evidente que todo o processo de tomada de decisões traz 
consigo um possível erro de decisão. O objetivo, portanto, é o de construir 
uma regra de classificação que minimize o número de classificações 
incorretas, ou seja, o erro de dizer que um elemento amostral pertence a 
uma população quando, na realidade, ele pertence à outra. Além disso, é 
importante construir uma regra que minimize o custo de classificação 
incorreta. Um dos exemplos mais simples de análise discriminante é o teste 
de hipótese, como o que é feito rotineiramente para a média de uma 
população. Neste caso, observa-se uma amostra e, a partir dos resultados 
amostrais observados, calcula-se a estatística de teste, que é uma regra de 
discriminação entre a hipótese nula e a hipótese alternativa. Dependendo 
do valor assumido pela estatística do teste, decide-se pela veracidade ou 
não da hipótese nula. A constante que delimita a região de rejeição da 
hipótese nula é determinada pela fixação do nível de significância do teste, 
isto é, a probabilidade de rejeitarmos a hipótese nula a favor da alternativa, 
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quando a hipótese nula é verdadeira. Além disso, busca-se o teste que 
minimiza a chance de não se rejeitar a hipótese nula quando esta deve, de 
fato, for rejeitada, ou o chamado erro do Tipo II. (MINGOTI op. cit., p. 215). 

Erros dos Tipos I e II referem-se à probabilidade de rejeitar ou não a hipótese nula, 

conforme demonstrado na Tabela 7. Na visão de Hair et al., op. cit., o erro Tipo I é a 

probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira, ou, em termos simples, 

a chance de o teste exibir significância estatística quando na verdade esta não está 

presente – o caso de um “positivo falso”. Para os autores, esse erro também denominado 

alfa (α), permite que o pesquisador estabeleça os limites permitidos para erro, especificando 

a probabilidade de se concluir que a significância existe quando na realidade esta não 

ocorre. (HAIR JUNIOR et al., op. cit., p. 29, grifo nosso). 

Hair et. al. op. cit. ao se referirem ao erro Tipo II ou beta (β), comentam que trata-se 

de verificar a probabilidade de não rejeitar (gn) a hipótese nula quando na realidade esta é 

falsa. Para os autores, uma probabilidade ainda mais interessante é 1 – β, chamada de 

poder do teste de inferência estatística, admitindo que poder seja a probabilidade de rejeitar 

corretamente a hipótese nula quando esta deveria mesmo ser rejeitada. (HAIR JUNIOR et 

al., op. cit., p. 30, grifo nosso). 

 

 

 

 

 

 

 Essencialmente, a AD visa determinar uma variável estatística combinando, de forma 

linear, duas (ou mais) variáveis independentes que descriminarão melhor entre grupos 

definidos a priori. Para esses autores, a combinação linear para uma AD é também 

conhecida como função discriminante e pode ser determinada pela seguinte equação: 

 

onde: Zjk  = escore Z discriminante da função discriminante j para o objeto k; a  = 

intercepto; W1= peso discriminante para variável independente i; X1k= variável independente 

Decisão 
Estatística 

TABELA 7 – Relação de probabilidades de erros. 
 
 H0: sem diferença Ha: com diferença 

H0: sem diferença 1 – α β 
Erro Tipo II 

Ha: com diferença α 
Erro Tipo I 

1 – β 
Poder 

Fonte: Hair Junior et al. (2005, p. 30). 
 

Zjk  = a + W1X1k + W2 X2k +…+ Wn Xnk 
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FIGURA 15 – Representação univariada de escores Z discriminantes. 
Fonte: Hair Junior et al. (2005, 

I para o objeto k. Na visão dos autores, de posse do resultado do escore Z discriminante, 

composto para cada indivíduo da análise, é possível calcular a média dos escores 

discriminantes para todos os indivíduos, em um grupo, denominada centroide (HAIR 

JUNIOR et al., op. cit., p. 209). Assim, o pesquisador poderá realizar o teste de significância 

estatística da função discriminante comparando os centroides entre cada grupo estudado. 

Visando ilustrar esse raciocínio, os autores sugerem examinar a Figura 15 que trata de duas 

distribuições de escores descriminantes e comentam: 

[...] se a sobreposição nas distribuições é pequena, a função descriminante 
separa bem os grupos. Se a sobreposição é grande, a função é um 
discriminador pobre entre os grupos. O diagrama anterior representa as 
distribuições de escores discriminantes para uma função que separa bem os 
grupos, enquanto o diagrama a seguir exibe as distribuições de escores 
discriminantes em uma função que é um descriminante relativamente pobre 
entre o grupo A e o B. As áreas sombreadas representam as probabilidades 
de se classificarem mal os objetos do grupo A como sendo do grupo B. 
(HAIR JUNIOR et al., op. cit., p. 208-209). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enriquecendo a discussão a respeito das distribuições de escores descriminantes na 

situação de classificação, em duas populações normais com mesma variabilidade, Mingoti 

op. cit. sugere o estudo da Figura 16 [Gráficos A e D] comentando que: 
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FIGURA 16 – Modelo de classificação de duas 
populações normais com mesma variabilidade 
e uma variável discriminante.
Fonte: Mingoti op. cit., p. 218. 

[...] se o valor x observado estiver mais próximo do valor µ1, o elemento 
amostral será classificado como pertencente à população 1, enquanto  se o 
valor de x estiver mais próximo do valor µ2, ele será classificado como 
sendo pertencente à população 2. A qualidade da discriminação dependerá 
do grau de intersecção entre as duas distribuições de probabilidade. Se a 
variável discriminante é tal que as duas distribuições sejam bem separadas 
no espaço (Gráfico A), o número de classificações incorretas é zero. Para 
uma pequena interseção (Gráfico B), haverá um pequeno número de erros 
de classificação. Por outro lado, se a área de intersecção entre as curvas é 
muito acentuada [Gráficos C e D], o número de erros tenderá a aumentar 
chegando a valores que impossibilitam o uso da função discriminante como 
regra de classificação. (MINGOTI op. cit., p. 217). 
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3.2.1 Análise Discriminante Confirmatória (Validação) 

 

Validar a AD é de fundamental importância ao subsídio à tomada de decisão. Técnica 

conhecida como Análise Discriminante Confirmatória (ADC) ou validação de resultados, 

esse procedimento é necessário quando o pesquisador deseja obter maior confiança nas 

operações visando em decisão baseada na precisão de classificação discriminada dos 

grupos. 

Grande parte da literatura disponível admite que o método, de fato, faz parte da teoria 

de decisão e utiliza noções de estatística bayesiana. (BERNARDO; SMITH, 1994 apud 

MINGOTI op. cit.). 

A validação estabelece a matriz de classificação. Para Malhotra (2006), os pesos 

discriminantes, estimados com auxílio da amostra de análise, são multiplicados pelos 

valores das variáveis, previsoras na amostra retida, para gerar escores discriminantes às 

ocorrências daquela amostra. Os casos são, dessa forma, atribuídos a grupos com base em 

seus escores discriminantes e em uma regra de decisão apropriada. Assim, é possível 

determinar a porcentagem das situações classificadas corretamente e comparar com a 

porcentagem esperada de uma classificação aleatória. (MALHOTRA, 2006, p. 543). 

A literatura reconhece que a validação/confirmação deve ocorrer no último estágio da 

AD. Para Hair Junior et al., op. cit., é importante que o estágio final de uma AD seja a 

validação dos resultados discriminantes, o que na visão dos autores é fundamental para 

garantir que apresentem validade externa e interna. Para os autores, quando a AD tender 

aumentar à razão de sucesso e o pesquisador optar apenas na referência da amostra de 

análise, a validação cruzada é um passo essencial, quando, então, a pesquisa deverá usar 

o perfil de grupos para garantir que as médias destes sejam indicadores válidos do modelo 

conceitual usado na seleção de variáveis independentes. (HAIR JUNIOR et al., op. cit., p. 

230). 

Para Mingoti op. cit., se um pesquisador tiver p-variáveis-resposta, ele poderá reduzir 

a informação amostral para k componentes principais e utilizá-los como variáveis 

discriminantes para obter a regra de classificação por meio de alguns dos métodos 

mencionados aqui. Para a autora, outra aplicação interessante de AD surge com a análise 

de agrupamentos, entendendo que: 
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[...] caso o usuário tenha obtido sua partição final dos dados amostrais em g 
grupos através do método de análise de agrupamento (cluster), este poderá 
entrar com os grupos na AD para avaliar as taxas de classificações 
incorretas e validar ou não sua partição. (MINGOTI op. cit., p. 256). 

Finalmente, pode-se verificar o espaço a percorrer pelo pesquisador, em cada um dos 

movimentos da pesquisa, no tocante à AD. Malhotra (2006) demonstra que o primeiro passo 

na análise discriminante é formular o problema identificando os objetivos, a variável 

dependente e as variáveis independentes. O passo seguinte consiste em dividir a amostra 

em duas partes: uma chamada de amostra de estimação ou amostra de análise que será 

usada, segundo o autor, para estimar a função discriminante. A outra parte, chamada de 

amostra de validação ou amostra retida, é reservada para validar a função discriminante, em 

que a pesquisa receberá a chancela adequada na precisão de classificação discriminada 

dos grupos identificados. (MALHOTRA, 2006, p. 526). 

 
 
3.3 DESCRIÇÃO CONTINGENTE (CROSSTABS) 

 

Uma das ferramentas mais interessantes em análise multivariada é possibilitar o 

cruzamento de tabelas permitindo ao pesquisador medidas associativas de dois modos, 

auxiliando na padronização das células de maneira que as comparações possam ser 

facilmente realizadas. Essa estrutura da tabela pode ser ordenada por categorias 

predefinidas visando determinar testes específicos da análise multivariada. 

Um dos mais usuais testes de padronização é o qui-quadrado. Segundo Hair Junior et 

al., op. cit., o qui-quadrado é uma medida padronizada de frequências reais de células 

comparadas com frequências esperadas de células. Para os autores, a padronização é 

exigida por que seria muito mais fácil as diferenças ocorrerem se a frequência da célula 

fosse muito alta comparada com uma célula com apenas poucas ocorrências. Portanto, a 

padronização das diferenças é importante para corrigir esse problema, uma vez que forma 

um valor qui-quadrado que é dividido por cada diferença ao quadrado, pelo valor esperado. 

(HAIR JUNIOR et al., op. cit., p. 441). 

Assim, o valor qui-quadrado para uma célula com níveis de liberdade R-1 e C-1 pode 

ser obtido executando a seguinte formulação: 
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Uma das técnicas da modelagem estatística que se utiliza das medidas do qui-

quadrado é a análise de correspondência (CA). Para Hair Junior et al., op. cit., a CA: 

 

[...] é uma técnica de interdependência que tem se tornado cada vez mais 
popular para a redução dimensional e o mapeamento perceptual. Trata-se 
de uma técnica composicional por que o mapa perceptual é baseado na 
associação entre atributos especificados pelo pesquisador. Os benefícios da 
CA se sustentam em suas habilidades peculiares para representar linhas e 
colunas, marcas e atributos, em um espaço conjunto. (HAIR  JUNIOR et al., 
op. cit., p. 441). 

 

O coeficiente de contingência é considerado também um teste importante para 

oferecer uma medida de associação baseada no teste qui-quadrado. O valor varia entre 0 e 

1, com 0 (zero) não indicando nenhuma associação entre a linha e as variáveis de coluna; e 

os valores perto de 1 (um) indicando um grau alto de associação entre as variáveis. O valor 

máximo possível depende do número de linhas e de colunas em uma tabela. 

Assim, uma das formas de executar a descrição contingente crosstabs é pelo software 

SPSS v.15.0 aplicando-se os seguintes procedimentos: 
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3.4 AMOSTRAGEM 
 
 

Uma amostra envolve o estudo de uma parcela da população estudada, visando 

avaliar o seu tamanho. A média amostral é utilizada para realizar essa verificação. Segundo 

Stevenson (1981), a finalidade da amostragem é obter uma indicação do valor de um ou 

mais parâmetros de uma população, tais como média, desvio-padrão populacional, ou 

proporção de itens com determinada característica. Para o autor, as estatísticas amostrais 

que correspondem a esses parâmetros populacionais podem ser usadas para aproximar os 

valores desconhecidos de algum outro parâmetro. 

Um pesquisador precisará conhecer a estatística amostral de sua investigação com o 

valor do parâmetro populacional. Para Stevenson op. cit., isso dependerá de três fatores 

básicos, tais como: 

Um é a estatística que está sendo considerada. Para descrever a 
variabilidade associada a diferentes estatísticas amostrais, usam-se 
diferentes distribuições de probabilidade. Outro fator é o tamanho da 
amostra. Há menor variabilidade entre estatísticas de grandes amostras do 
que entre estatísticas de pequenas amostras. E o terceiro fator é a 
variabilidade existente na própria população submetida à amostragem. 
Populações com muita variabilidade produzem estatísticas amostrais com 
maior variabilidade do que populações com pequena variação entre os 
valores populacionais. (STEVENSON, 1981, p. 172). 

 

Já para Callegari-Jacques (2003), para que os resultados obtidos em uma amostra 

possam ser generalizados para a população, isto é, para que se possam realizar inferências 

válidas, a amostra deve ser representativa da população. A melhor maneira de se obter uma 

amostra representativa é empregar procedimento aleatório para a seleção dos indivíduos. 

Na visão da autora, uma vantagem do uso de amostras aleatórias é a grande disponibilidade 

de técnicas disponíveis. 

De forma abrangente, a literatura considera que as técnicas de amostragem podem 

ser classificadas como probabilística e não-probabilística. A Figura 17 expõe de maneira 

sintética como as técnicas de amostragem podem ser classificadas. Segundo Malhotra op. 

cit., essas podem ser divididas como (MALHOTRA, 2006, p. 326-333): 
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probabilística, como a amostragem aleatória simples. Para cada 
cluster selecionado, incluem-se na amostra todos os elementos ou 
se extrai uma amostra de elementos de forma probabilística. 

Para Hair Junior et al., op. cit. (p. 29), todas as técnicas multivariadas, exceto a análise 

de agrupamento e o escalonamento multidimensional, são baseadas na inferência 

estatística dos valores ou relações de uma população entre variáveis de uma amostra 

aleatória extraída daquela população. Com razão, o autor considera que se uma 

determinada pesquisa conduz o censo da população inteira, então a inferência estatística é 

desnecessária, pois qualquer diferença ou relação, não importa quão pequena, é 

“verdadeira” e existe. Raramente, ou nunca, um censo é realizado; logo, o pesquisador é 

obrigado a fazer inferência a partir de uma amostra. 

Nesse sentido, Reis op. cit. esclarece que se um pesquisador pretende estudar p 

características de uma população n elementos, mas que, face à impossibilidade de se 

conhecer todos os elementos dessa população, este se utiliza da amostra de n elementos, 

sobre os quais deseja realizar o estudo. Assim, a autora considera que para uma amostra 

aleatória de dimensão n, cada conjunto de observações sobre p características em estudo 

constitui uma concretização do vetor aleatório Xu (u = 1, 2, ..., n). Os n conjuntos de 

observações vão formar a matriz de dados da seguinte maneira (REIS op. cit., p. 77): 

 

 

 

Assim, por meio da amostragem, é possível conhecer o comportamento do universo 

da população estudada, sem necessariamente ter que examinar exaustivamente a grande 

parcela. Para Stevenson op. cit., as distribuições amostrais dão a base para isso. O autor 

considera que, quando aleatória, as distribuições amostrais possuem certas características 

fundamentais que resultam em amostras representativas.  

Stevenson op. cit. considera ainda que se, por um lado, uma característica da 

amostragem refere-se à média de uma distribuição amostral (e, consequentemente, à média 

esperada de uma amostra), podendo ser igual à média da população, por outro os valores 

amostrais têm maior probabilidade e podem estar mais próximos do verdadeiro valor 

proporcional, de maneira que quanto maior a amostra, menor poderá ser a dispersão entre 

os valores possíveis da amostra. (STEVENSON, 1981, p. 191). 
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Dessa forma, determinar o plano de amostragem configura-se de fundamental 

importância no desenvolvimento da pesquisa, e estabelecer o tamanho da amostra tem 

rebatimento direto sobre o intervalo de confiança. Para Malhotra op. cit. a distribuição 

amostral: 

[...] é a distribuição dos valores de uma estatística amostral 
calculada para cada amostra que possa ser extraída da população-
alvo, sob determinado plano de amostragem, quando se poderá 
definir o intervalo de confiança em torno das médias ou proporções 
utilizando a fórmula do erro-padrão13. (MALHOTRA, op. cit., p. 350). 

Assim, determinar o tamanho da amostra não é coisa simples e envolve várias 

considerações de ordem quantitativa e qualitativa. Para Malhotra op. cit., os fatores 

qualitativos mais importantes na determinação do tamanho da amostra podem ser definidos 

como (MALHOTRA, 2006, p. 324): a importância da decisão; a natureza da pesquisa; o 

número de variáveis; a natureza da análise; os tamanhos amostrais utilizados em estudos 

similares; as taxas de incidência; os índices de finalização; e as restrições de recursos.  

  

                                                 

13 O desvio-padrão é chamado de erro-padrão da média ou da proporção para indicar que se refere a uma 
distribuição amostral da média ou da proporção, e não a uma amostra ou a uma população. (MALHOTRA, 2006, 
p. 350). 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
 

O caminho estabelecido nesta tese para a construção da resposta da pesquisa 

atendeu a alguns procedimentos metodológicos importantes e necessários, tais como: 

4.1 Recursos e materiais utilizados; 

4.2 Definição da base de dados de CNS do Brasil; 

4.3 Survey de pesquisa – trata-se do estabelecimento do questionário para especialistas 

em CNSs conhecidas pelos profissionais; 

4.4 Especialistas – profissionais convidados para preenchimento da base de dados; e 

4.5 Amostra – refere-se à construção da amostra por meio das respostas/preenchimento 

dos questionários aplicados; 

A metodologia utilizada neste trabalho foi desenvolvida com a intenção de ser 

instrumento norteador à tomada de decisão, principalmente no tocante às situações em que 

o setor produtivo (mineral, agropecuário, etc.) decidisse, porventura, implantar atividade 

socioeconômica que colocasse em risco iminente um recurso ambiental, notadamente CNS. 

A pesquisa referencia-se em abordagem sistêmica, considerando as numerosas inter-

relações presentes com o objeto de estudo, ou seja, CNSs diante de toda pressão antrópica 

imposta pelo modelo econômico das últimas décadas. 

Este estudo caracteriza-se também como pesquisa experimental, pois consiste na 

realização de experimentos que podem ser submetidos à influência de certas variáveis, em 

condições monitoradas e conhecidas, objetivando controlar e observar o resultado que as 

variáveis produzem sobre o sistema, ou seja, o patrimônio espeleológico nacional. 

Assim, a primeira fase se caracterizou como exploratória dada a necessidade de maior 

conhecimento sobre CNS e a dispersão pelo território nacional. Nessa fase, foi realizada 

ampla revisão bibliográfica, bem como utilizada a técnica de geoprocessamento na 

produção dos mapas temáticos. 

Após a caracterização do objeto de estudo, partiu-se para a segunda fase, a pesquisa 

de campo, onde foram percebidas as situações que corroboram com o objeto identificado. 
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4.1 RECURSOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

 

No desenvolvimento desta tese, foram utilizados meios para a solução do problema 

de maneira que viessem facilitar sua evolução. Um dos recursos importantes foi a pesquisa 

de campo. A viagem foi realizada no período de 26/11/2007 a 14/12/2007 quando 

aconteceram não somente os contatos com especialistas para o preenchimento do 

questionário, mas conhecida uma pequena etapa do processo de produção14 (explotação 

mineral e beneficiamento do calcário) em área de grande potencial espeleológico, 

notadamente de Minas Gerais, bem como diversas reuniões com representantes de órgãos 

públicos, instituições privadas e pesquisadores, possibilitando a busca de dados. 

A viagem de campo teve dois objetivos básicos: 

1) Aplicar a base de dados preparada e destinada a modelar o banco de informações 

relacionados com as cavidades naturais subterrâneas; 

2) Buscar bibliografia e informações de campo imprescindíveis para o bom 

desenvolvimento da pesquisa. 

Na pesquisa de campo foi possível delimitar a área de estudo. Foram percorridos os 

seguintes municípios: Belo Horizonte, Divinópolis, Lavras, Formiga, Arcos, Bambuí, 

Doresópolis, Córrego Fundo, Iguatama e Pains, num total de 1.876,33 km. 

Outros recursos foram igualmente importantes para corroborar o desenvolvimento 

desta tese, tais como: bibliografia especializada, internet, software ArcView e software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v.15.0 adquirido pela Universidade de 

Brasília na SPSS© e colocado à disposição para a pesquisa. 

  

                                                 
14 Para esta etapa não se verificou as fases da pesquisa mineral/sondagem, resultando nas observações na 
explotação e do benefiamento. A tecnologia no processo minerário prevê método de lavra em bancada e 
paredões, cujos benefícios e/ou danos repercutem sobre o subsequente processo de beneficiamento. Entretanto, 
cabe esclarecer que além das externalidades ambientais observadas na fase da explotação mineral, há ainda os 
custos e impactos na fase do beneficiamento (não observados), em que, em muitos casos, o empreendimento 
pode sofrer interrupção das atividades em decorrência das ações nocivas sobre CNS de máxima relevância, 
além de ser obrigado a recuperar a área degradada definida pelo órgão ambiental. 
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4.2 DEFINIÇÃO DA BASE DE DADOS DE CAVIDADE NATURAL SUBTERRÂNEA 

 

A definição da base de dados de CNS foi estabelecida utilizando da técnica de 

geoprocessamento para a produção de mapas temáticos (shapefile) disponibilizados pelo 

Cecav. A base de dados foi devidamente trabalhada pelo software SPSS versão 15.0. 

Outros segmentos temáticos, como biomas, UCs, solos e litologia foram igualmente 

trabalhados por meio da técnica de geoprocessamento (ArcView), quando foram produzidos 

os mapas temáticos (shapefile) de CNS, originalmente obtidos no  MMA, Ibama, IBGE e 

internet. 

Conforme comentado, de acordo com a sistematização realizada pelo Cecav (2008), 

o Brasil possui 6.522 cavidades naturais subterrâneas (CNS), cujos dados estão 

amplamente disponibilizados a partir da base de dados construída para cadastramento do 

potencial do País sobre seus ativos ambientais (atualização em 1º/6/2008). 

A base estabelecida pelo Cecav foi gerada a partir da integração dos dados oriundos 

de Cecav (2008, p. 05). 

 levantamentos de campo realizados pela equipe técnica do Cecav; 

 estudos e pesquisas submetidos ao Cecav; 

 bibliografia especializada; 

 Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) da Sociedade Brasileira de 

Espeleologia (SBE); e 

 Cadastro Nacional de Cavernas (Codex), Redespeleo Brasil. 

No estudo do Cecav (2008) a Tabela 8 totalizou o universo de CNSs conhecidas e 

validadas no Brasil, donde se percebe a classificação por estado e regiões, de cada um dos 

ativos ambientais espeleológicos distribuídos naturalmente no território nacional. 

Numa pesquisa é sempre importante conhecer o universo da matéria, buscando 

demonstrar o exato conhecimento dentro do objeto da investigação. Neste estudo, CNSs 

são contextualizadas para oferecer compreensão correta de sua distribuição, bem como da 

viabilidade estratégica do ponto de vista da importância para uso e/ou conservação desse 

ativo ambiental. 
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MAPA 8 – Províncias espeleológicas do Brasil. 
Fonte: Karmann e Sánchez  (1979) apud Roldan et al. 
(2008). 

No Mapa 7 é possível visualizar 

o universo de 6.522 CNSs 

distribuídas por região; no Mapa 8 as 

províncias espeleológicas e no Mapa 

9 esse quantitativo de ocorrências de 

ativos ambientais espeleológicos 

repartidos por cada uma das 

unidades da Federação.   

O destaque apontado nos 

círculos vermelhos no Mapa 7 (A, B, 

C e D) identifica os principais 

aglomerados de cavernas. Esses 

ajuntamentos cavernícolas 

identificados coincidem com o estudo de Karmann e Sánchez (1979) a respeito das 

províncias espeleológicas (Mapa 8). Com isso, é possível perceber a similaridade dos 

afloramentos naturais de cavernas validadas em campo com o estudo de províncias, donde 

se conclui que as províncias espeleológicas pertencem a uma mesma formação geológica, 

onde ocorrem grandes corpos de rochas carbonáticas suscetíveis às ações cársticas, 

ocasionando a presença de agrupamentos de cavernas. 

São demonstrados como exemplos os principais ajuntamentos de CNSs que 

pertencem a cada uma das províncias espeleológicas (KARMANN; SÁNCHEZ, 1979) 

demonstradas no Mapa 6, conforme a seguir: 

a) Província Espeleológica Vale do Ribeira; 

b) Província Espeleológica Serra da Bodoquena; 

c) Província Espeleológica Bambuí; 

d) Província Espeleológica Una. 

Na borda norte do estado de Goiás na divisa com a Bahia, que forma uma reunião de 

CNSs (Mapa 9), foram identificadas 583 cavidades. Esse número corresponde a 82,58% de 

CNSs conhecidas em todo o estado (706), percebidas nos municípios de Niquelândia, 

Posse, São Domingos, Campinaçu, Mambaí, Buritinópolis, Vila Propício, Formosa, Campos 

Belos, Damianópolis, Flores de Goiás, Itaberaí, Iaciara, Nova Roma e Sítio d'Abadia, o que 

demonstra a importância e a fragilidade espeleológica da região. 
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Karmann e Sánchez op. cit. identificaram ainda que as províncias espeleológicas 

podem ser expressadas da seguinte maneira: 

Província Espeleológica do Vale do Ribeira: localizada no sul do estado de São Paulo 

e no oeste do Paraná, constitui a província mais importante da Região Sudeste. Os terrenos 

cársticos estão inseridos nas rochas da formação Bairro da Serra, subgrupo Lajeado, grupo 

Açungui, composta por metassedimentos de baixo grau metamórfico, como 

metacalcarenitos e metacalcilutitos impuros, predominantemente calcíticos e localmente 

dolomíticos, de coloração cinza-escuro com intercalações de metassiltitos carbonáticos e 

filitos. Estratificações cruzadas, onduladas e gradacionais são frequentes (CAMPANHA, 

1991). Nesse contexto, está inserido o Parque Estadual de Jacupiranga, Gruta dos Paiva 

(Parque Estadual de Intervales) e as cavernas de Santana e Casa de Pedra (ambas no 

Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar)). 

 

Mapa 9 – Distribuição geoespacializada de CNS por estados brasileiros. 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de Dados Geoespacializados de Cavidades Naturais Subterrâneas 
do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo shape original), bem como dos arquivos shapes fornecidos 
por IBGE (www.ibge.gov.br) e Ibama (Centro de Sensoriamento Remoto, http://siscom.ibama.gov.br/sitecsr/). 
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Província Espeleológica Bambuí: abrange as porções SE do Tocantins, centro-leste e 

SE de Goiás, centro-oeste e NW de Minas Gerais e W da Bahia. É, atualmente, o maior 

conjunto de ocorrências calcárias favoráveis à presença de cavernas do Brasil. As rochas 

associadas ao grupo Bambuí compreendem predominantemente calcários com 

acamamento horizontal, que raramente ultrapassam 200 m de espessura. O carste 

propriamente dito se desenvolve em duas unidades geológicas: a Formação Sete Lagoas e 

a Formação Lagoa do Jacaré. Na província espeleológica Bambuí estão grandes cavidades, 

como a Lapa da Angélica, a Lapa São Mateus, a Lapa São Vicente, o sistema Terra Ronca, 

assim como as mais de 500 cavernas cadastradas na região de Sete Lagoas e de Lagoa 

Santa. 

Província Espeleológica Una: assim como no grupo Bambuí, os calcários do grupo 

Una se originaram principalmente no Proterozoico. A diferença mais marcante entre eles, 

porém, é o relevo. Na província Una, ocorrem poucas características cársticas na superfície. 

As únicas feições desenvolvidas são dolinas colapsadas. O desenvolvimento cárstico se 

concentra na formação Salitre, na qual ocorrem as duas cavernas mais extensas do Brasil: a 

Toca da Boa Vista, com 102 km topografados até hoje, e a Toca da Barriguda, com 

aproximadamente 28 km. 

Província Espeleológica da Serra da Bodoquena: é a maior região carbonática do 

Mato Grosso do Sul, se estendendo por cerca de 200 km na direção N-S, no sudoeste do 

estado. Os carbonatos favoráveis à carstificação são as formações Cerradinho e Bocaina, 

ambas pertencentes ao grupo Corumbá. São pacotes de até 300 m de espessura, 

compostos por calcários e dolomitos com alto teor de carbonatos. No grupo Cuiabá (rochas 

mais antigas) existem lentes de mármores e de calcários (KARMANN; SÁNCHEZ, 1979). 

Nessa província espeleológica encontram-se as famosas cavernas da região de Bonito, 

como, por exemplo, o Abismo Anhumas, a Gruta do Mimoso e a Gruta do Lago Azul. 

Roldan et al., op. cit., consolidam que, afinal, no Brasil, há grande predomínio dos 

calcários (que por vezes se encontram ligeiramente metamorfisados), sobre outras rochas 

carbonáticas. Os calcários, por sua vez, podem ser formados por processos de precipitação 

química (calcários químicos), atividade biológica (calcários biogênicos) ou pelo 

retrabalhamento e ressedimentação de rochas calcárias pré-existentes que foram erodidas 

(calcários clásticos). 

A Tabela 9 e a Figura 19 demonstram a distribuição de CNS no contexto das regiões 

brasileiras. Em rápida observação, pode-se perceber que, juntos, o Sudeste e o Centro-

Oeste perfazem praticamente 65% de ocorrências de cavidades conhecidas no Brasil. 



 

regiã

Cent

de 64

35,1%

coop

erigir

que s

vista

ambi

cada

bens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 

ão brasileira

tro-Oeste é 

4% (3.916 

%, o que co

Se, por u

perativo ent

r as regiões

se intensifiq

 qualitativo

iental de C

a momento,

s. 

TABE
 

  
Vál
  
  
  
  
  

Fonte

FI

Fo

19 mostra a

a, oferecen

dominante

cavernas), 

orresponde 

m lado, do

tre todas as

s com baix

que a busca

o, não dimin

NSs identif

, políticas 

ELA 9 – Dist

idos Sude
Cent
Nort
Nord
Sul 
Tota

e: Elaboração

20

40

60

IGURA 19 – 
onte: Elaboraç

a evolução 

ndo a atrae

 do ponto d

tendo ainda

a um total 

o ponto de 

s esferas d

xos índices 

a desses at

nui em nad

ficadas ness

públicas ef

tribuição de

este 
tro-Oeste 
e 

deste 

al 
 própria a par

0

0

0

0
46,3%

Distribuição
ção própria a 

percentual

nte leitura 

de vista de 

a as regiõe

de 2.124 ca

vista quan

de governo 

de ocorrên

tivos ambie

da a import

sas regiões

ficazes que

e CNS por r

Frequê

3
1
1

6
rtir de Cecav (

18,6% 16,5

o percentua
partir de Ceca

l do conjun

de que o p

ocorrência 

s Norte, No

avidades pa

ntitativo urg

e da socie

ncia, a exem

entais espel

tância e as

s, o que ref

e traduzam 

região brasi

ncia Porce

3.017
.216
.077
942
270

6.522
2008). 

5%
14,4%

4,1%

al de CNS p
av (2008). 

to de CNSs

potencial d

de caverna

ordeste e S

ara essas re

e a necess

edade orga

mplo do Su

eológicos, p

 expressõe

força a nec

na efetiva

leira. 

entagem 

46,3
18,6
16,5
14,4
4,1

100,0

%

por região b

s agregada

as regiões 

as, superan

ul atingido 

egiões. 

sidade de u

anizada no 

ul e do Nord

por outro, d

es de belez

essidade d

a conservaç

brasileira. 

159

as em cada

Sudeste e

do o índice

o índice de

um esforço

sentido de

deste, para

do ponto de

za cênica e

e propor, a

ção desses

9 

 

a 

e 

e 

e 

o 

e 

a 

e 

e 

a 

s 



 
 

160 
 

Embora a disposição das ocorrências se diferencie de estado para estado, percebe-se 

certa semelhança de adensamento de cavidades reunidas em seu conjunto para as regiões 

Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Assim, é claramente perceptível o número de unidades que 

se sobressaem dentro da Região Sudeste, em especial no tocante ao estado de Minas 

Gerais. 

Diante da expressão nacional que o estado de Minas Gerais representa no campo da 

espeleologia, é interessante, por um breve momento, realizar um zoom sobre sua 

vivacidade científica, até por que estão contidos em Minas Gerais os principais focos 

científicos de identidade para o Brasil, vinculados às CNSs, entre os quais se destaca o 

trabalho do naturalista dinamarquês Peter Lund. 

Para Valle (1975), Lund transformou a Lapa Nova de Maquiné, hoje conhecida como 

Gruta de Maquiné, no berço da Paleontologia brasileira. Das cavernas de Minas Gerais, o 

paleontólogo coletou grande quantidade de material fossilífero, a exemplo do gênero 

Smilodon que, atualmente, encontra-se depositado no Museu de História Natural da 

Dinamarca.  

O vasto trabalho de publicações de Lund sobre a história do Pleistoceno brasileiro, 

iniciado nas cavernas de Minas Gerais estabeleceu uma referência nacional diante dos 

seguintes destaques: 

 Vista da fauna do Brasil anterior à última revolução geológica;  

 Cavernas calcárias existentes no interior do Brasil;  

 Relatório sobre vertebrados do Brasil;  

 Animais carbonizados no Brasil – época geológica atual e anterior;  

 Anotações sobre as últimas descobertas em cavernas do Brasil. 

 

Diante do grande potencial espeleológico instalado no Brasil, e considerando as 

dimensões continentais, um aspecto importante de análise incide sobre como se processa a 

distribuição de CNS, agora sob o exame de cruzamento de cada uma das regiões 

conhecidas, com os respectivos entes da Federação. A Figura 20 demonstra essa 

classificação. Verifica-se que entre os casos observados é próprio de cada região 

apresentar um comportamento especial. 
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Percebe-se nos Mapas 10 e 11 a dispersão de CNS dentro do estado de Minas 

Gerais, notadamente pela importância dos aglomerados cavernícolas que se apresentam ao 

longo do eixo dos afloramentos carbonáticos da Província Espeleológica Bambuí no estado. 

Com relação às CNSs no estado de Minas Gerais, 90,22% das cavernas conhecidas 

nesse estado representam 2.287 das ocorrências que, dissipadas ao longo do território 

mineiro, foram confirmadas nos principais municípios tidos como espeleológicos, tais como: 

Pains, Matozinhos, Arcos, Iguatama, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Doresópolis, Itacarambi, 

Prudente de Morais, Córrego Fundo, Januária, Santa Bárbara, Lagoa Santa, Santana 

Riacho, Montes Claros, Brumadinho, Itabirito, Unaí, Sete Lagoas, Paracatu, Arinos, Belo 

Horizonte, Monjolos, Turmalina, Lima Duarte, Luminárias, Presidente Olegário, Rio, Ubaí, 

Vazante, Confins, Lagamar e Paraopeba. 

 

 

 

.Cavidade Natural Subterrânea 
 

MAPA 11 – Distribuição geoespacializada de CNS dentro dos principais 
municípios mineiros. 
Fonte: Elaboração própria a partir da base de Dados Geoespacializados de Cavidades 
Naturais Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo shape original), 
bem como dos arquivos shapes fornecidos por IBGE (www.ibge.gov.br) e Ibama (Centro 
de Sensoriamento Remoto, http://siscom.ibama.gov.br/sitecsr/). 
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Diante desse poderio espeleológico identificado no estado de Minas Gerais, é de 

fundamental importância a necessidade de os órgãos do governo ter especial atenção no 

tocante ao patrimônio espeleológico ali instalado, apresentando políticas públicas 

específicas que traduzam de maneira eficaz e eficiente resultados de gestão 

espeleossustentável satisfatória para esse estado da Federação. 

Não obstante a representatividade do estado de Minas Gerais, também é de 

fundamental importância as análises dos demais entes da Federação. A Tabela 9 e a Figura 

19 apresentam a distribuição de CNS por região/estado. Interessante observar que, 

graficamente, o Sudeste, exatamente por efeito do estado de Minas Gerais, possui um 

“arremesso” bem perceptível. Uma distribuição mais homogênea pode ser examinada na 

Região Centro-Oeste.  

Ranque/ Estado Frequência Porcentagem 

01 MG 2.535 38,87 
02 GO 706 10,82 
03 TO 552 8,46 
04 PA 504 7,73 
05 SP 452 6,93 
06 BA 449 6,88 
07 RN 380 5,83 
08 MT 311 4,77 
09 PR 256 3,93 
10 MS 152 2,33 
11 DF 47 0,72 
12 CE 44 0,67 
13 PI 39 0,60 
14 RJ 23 0,35 
15 RO 14 0,21 
16 SE 11 0,17 
17 MA 09 0,14 
18 AM 07 0,11 
19 ES 07 0,11 
20 RS 07 0,11 
21 SC 07 0,11 
22 PB 05 0,08 
23 AL 03 0,05 
24 PE 02 0,03 

 Total 6.522 100.0 

TABELA 10 – Distribuição de CNS por estado. 

Fonte: Elaboração própria a partir da Base de Dados Geoespacializados 
de Cavidades Naturais Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008. 
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Sob análise pormenorizada percebe-se que o estado do Rio Grande do Norte, até 

então, “pequenino” no campo da espeleologia, se comparado com outros estados, surge nos 

últimos oito anos como um estado promissor, que, juntamente com a Bahia, corroboraram 

com 11,62% no cenário nacional, superando estados que tradicionalmente trabalham com a 

questão espeleológica há anos. 

Importante registrar que a Tabela 10 demonstra que a relação dos dez primeiros 

estados (MG, GO, TO, PA, SP, BA, MT, RN, PR e MS), se somados, alcançam 96,36% de 

CNS dentro do contexto nacional, o que representa quase a totalidade de ocorrências 

espeleológicas conhecidas no Brasil, apontando naturalmente para a necessidade de validar 

ações governamentais para esses estados, quando o assunto for a gestão 

espeleossustentável. 

Além do Distrito Federal, os estados do CE, PI, RJ, RO, SE, MA, ES, RS, SC, AM, PB 

e PE somam 3,64% de ocorrências de CNS, índice que embora não seja desprezível, ainda 

é modesto diante da potencialidade instalada de cavernas, em cada uma dessas unidades 

da Federação, indicando a necessidade na construção de uma estratégia para mudança 

desse cenário. 

O fato é que as frequências até aqui contextualizadas, do capital natural 

espeleológico, refletem em números os quantitativos de cavernas conhecidas no Brasil. 

Cabe ressaltar que o fato de ter menos ou mais cavernas identificadas num determinado 

estado ou município não diminui em nada o valor e a expressão de importância que os 

órgãos do governo, entidades, pesquisadores e a sociedade em geral devem dispensar a 

esses ativos ambientais, até por que a legislação está fundamentada nos valores naturais e 

de biodiversidade intrínsecos a cada ambiente, demonstrando a necessidade efetiva de 

conservação de cada um dos ativos espeleológicos, independentemente da quantidade 

validada.  
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TABELA 11 – Distribuição de CNS por municípios. 

Ranque/Município Frequência Porcentagem 

01 Pains/MG 804 12,33 
02 Matozinhos/MG 256 3,93 
03 Iporanga/SP 255 3,91 
04 Parauapebas/PA 241 3,70 
05 Arcos/MG 215 3,30 
06 São D. do Araguaia/PA 211 3,24 
07 Felipe Guerra/RN 170 2,61 
08 Novo Jardim/TO 100 1,53 
09 Iraquara/BA 96 1,47 
10 Nobres/MT 94 1,44 
11 Iguatama/MG 90 1,38 
12 Nova Lima/MG 90 1,38 
13 Pedro Leopoldo/MG 88 1,35 
14 Apiaí/SP 87 1,33 
15 Bodoquena/MS 85 1,30 
16 Doresópolis/MG 84 1,29 
17 Niquelândia/GO 83 1,27 
18 Dianópolis/TO 81 1,24 
19 Itacarambi/MG 72 1,10 
20 Prudente de Morais/MG 72 1,10 
21 Ananás/TO 70 1,07 
22 Posse/GO 70 1,07 
23 Governador Rosado/RN 69 1,06 
24 São Domingos/GO 67 1,03 
25 Taguatinga/TO 64 0,98 
26 Aurora Tocantins/TO 60 0,92 
27 Campinaçu/GO 60 0,92 
28 Mambaí/GO 51 0,78 
29 Bonito/MS 49 0,75 
30 Córrego Fundo/MG 49 0,75 
31 Januária/MG 49 0,75 
32 Distrito Federal (BsB) 47 0,72 
33 Santa Bárbara/MG 46 0,71 
34 Rio do Sul/PR 43 0,66 
35 Buritinópolis/GO 41 0,63 
36 Lavandeira/TO 40 0,61 
37 Campo Formoso/BA 38 0,58 
38 Lagoa Santa/MG 37 0,57 
39 Santana Riacho/MG 37 0,57 
40 Rosário Oeste/MT 36 0,55 
41 Vila Propício/GO 36 0,55 
42 Cerro Azul/PR 34 0,52 
43 Coribe/BA 34 0,52 
44 Baraúna/RN 33 0,51 
45 Adrianópolis/PR 32 0,49 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de Dados Geoespacializados de Cavidades 
Naturais Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo original). 
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  TABELA 11 – (Continuação) 

Ranque/Município Frequência Porcent. 

46 Formosa 32 0,49 
47 Jandaíra 31 0,48 
48 Campos Belos 30 0,46 
49 Montes Claros 30 0,46 
50 Feira Mata 29 0,44 
51 Brumadinho 28 0,43 
52 São Desidério 28 0,43 
53 Seabra 28 0,43 
54 Damianópolis 27 0,41 
55 Doutor Ulysses 27 0,41 
56 Flores de Goiás 27 0,41 
57 Itabirito 27 0,41 
58 Martins 26 0,40 
59 Ponte Branca 24 0,37 
60 Palestina do Pará 23 0,35 
61 Carinhanha 22 0,34 
62 Natividade 22 0,34 
63 Unaí 21 0,32 
64 Sete Lagoas 20 0,31 
65 Campo Magro 19 0,29 
66 Itaberaí 19 0,29 
67 Paracatu 19 0,29 
68 Apodi 18 0,28 
69 Cáceres 17 0,26 
70 Campo Largo 17 0,26 
71 Iaciara 17 0,26 
72 Arinos 15 0,23 
73 Belo Horizonte 15 0,23 
74 Monjolos 15 0,23 
75 Ponta Grossa 15 0,23 
76 Ribeirão Grande 15 0,23 
77 Turmalina 15 0,23 
78 Arraias 14 0,21 
79 Morro do Chapéu 14 0,21 
80 Palmeiras 14 0,21 
81 Ubajara 14 0,21 
82 Alto Araguaia 13 0,20 
83 Xambioá 13 0,20 
84 Coronel Dias 12 0,18 
85 Lima Duarte 12 0,18 
86 Luminári as 12 0,18 
87 Nova Roma 12 0,18 
88 Pimenta Bueno 12 0,18 
89 Presidente Olegário 12 0,18 
90 Ubaí 12 0,18 

J diFonte: Elaboração própria a partir da base de Dados Geoespacializados de Cavidades 
Naturais Subterrâneas do Cecav, situação em 1º/6/2008 (data do arquivo original). 
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4.3 QUESTIONÁRIO (SURVEY) DA PESQUISA 

 

Estabelecer o survey da pesquisa foi um dos pontos importantes no planejamento da 

tese. Foram elaboradas 3.970 fichas individuais de CNS com os critérios de relevância a 

serem preenchidos pelos especialistas, que gerou aproximadamente 4.000 páginas de 

questionários distribuídas em 12 volumes. 

Muitas foram as contribuições procedidas de diversos profissionais, dentro de suas 

áreas específicas, até alcançar a versão final do questionário, quando teve início a 

aplicação. 

A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como 

representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, 

normalmente um questionário. (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). 

Para tanto, foi elaborado um questionário do tipo quantitativo ou método survey 

(processo indutivo), para conhecer a relevância ambiental espeleológica dentro de cada 

uma das variáveis definidas. 

Dessa forma, foi denominada de variável dentro deste estudo, os critérios técnicos que 

orientam como determinar a relevância ambiental estipulada pela Resolução Conama nº 

347/200416, quando, oportunamente, foram aprovadas e definidas como (in verbis): 

Art. 2o Para efeito desta Resolução ficam estabelecidas as seguintes 
definições: 

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; 

                                                 
16 Resolução Conama nº 347 de 10/9/2004. Edição nº 176 de 13/9/2004 (Seção 1, p. 54 DOU) que dispõe sobre 
a proteção do patrimônio espeleológico. 
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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. 

A partir desse ponto foi estabelecido um parâmetro no survey onde o especialista foi 

convidado a marcar apenas uma opção de relevância para cada uma das variáveis/critérios. 

Para cada uma das relevâncias foram estipulados pesos específicos para propiciar 

posterior mensuração das variáveis. A Tabela 12 demonstra essa relação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, foi definido um conceito básico para cada uma das variáveis, 

objetivando padronizar os critérios de CNSs bem como facilitar o julgamento das questões 

pelos especialistas. Assim, 16 conceitos foram determinados para cada um dos níveis de 

relevância que deveriam ser escolhidos pelos especialistas, conforme descritos a seguir: 

 

 

  

TABELA 12 – Distribuição de pesos para 
variáveis de relevância. 

Gradação Peso 

Irrelevante 1 

Baixa relevância 3 

Média relevância 5 

Alta relevância 7 

Notável relevância 10 

Informação desconhecida 0 

Fonte: Elaboração própria. 
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1. DIMENSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com o intuito de estabelecer um parâmetro exequível sobre o difícil conceito de 

DIMENSÃO dentro da pesquisa, foi considerado no survey, após muita reflexão e debate, o 

tempo gasto por uma pessoa na prospecção da caverna em condições normais de 

caminhamento. Sabedor de que as habilidades individuais são diferentes, as circunstâncias 

do terreno são distintas e as experiências e as condições físicas são determinantes, mesmo 

assim optou-se por manter esse critério, uma vez que seria impossível medir em m3 cada 

uma das 1.169 cavidades da amostra, para prescrever com exatidão o volume do ambiente, 

o que tornaria inviável concluir esta pesquisa, caso fosse adotado esse procedimento de 

mensuração de precisão, que somente com o uso de equipamentos específicos é que pode 

ser obtido. 

  

Irrelevante Não expressa nenhuma particularidade distinta que 
possa expressar sua extensão ou tamanho. 
Assemelha-se a um abrigo sob rocha.  

Baixa 
relevância 

Pequena percepção no terreno. Em 1 dia é possível 
realizar a prospecção para perceber e avaliar sua 
real extensão. De pequena à relativa percepção no 
terreno. De 1 a 2 dias são suficientes em realizar a 
prospecção para medir e avaliar sua real extensão.  
 

Média 
relevância 

De pequena a relativa percepção no terreno.  De 1 a 
2 dias são suficientes para realizar prospecção para 
medir e avaliar sua real extensão. 

Alta 
relevância 

Pode expressar importante percepção no terreno ou 
não. São necessários de 2 a 3 dias para realizar a 
prospecção para medir e avaliar sua real extensão.  

Notável 
relevância 

Pode expressar notável percepção no terreno ou 
não. Em geral, é necessário grande esforço e tempo 
de prospecção de mais de 4 dias para medir e 
avaliar sua real extensão.  

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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2. MORFOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Para a variável MORFOLOGIA optou-se em buscar o melhor conhecimento do 

especialista a respeito dessa variável. Seria impossível, do ponto de vista temporal, exigir 

um conhecimento exato para respostas mais precisas. Assim, sabedor de que informações 

como essas podem ser obtidas por meio de pesquisas científicas comprovadas com 

observações de campo sobre período de chuvas, drenagem das águas superficiais, 

períodos de seca, região etc., optou-se em manter o conceito com vistas à aplicação 

experimental para essa modelagem, pois assim como no caso anterior, o tempo disponível 

para a verificação da variável poderia prejudicar a conclusão desta tese, caso fosse adotado 

o rigor científico, uma vez que dados precisos sobre esse critério somente são possíveis 

com longos períodos de observação de campo e com o uso de equipamentos específicos. 

  

Irrelevante Cavernas revestidas de litologia plana e que 
morfologicamente, mesmo no período de chuvas, 
não facilitam a drenagem das águas superficiais, 
sobretudo diante de formas de relevo inexpressivas.

Baixa 
relevância 

Cavernas revestidas em pediplanos pouco 
ondulados e que morfologicamente facilitam 
moderadamente a drenagem das águas superficiais. 

Média 
relevância 

Cavernas inseridas em relevos morfologicamente 
propícios à moderada fluidez na drenagem vertical 
das águas superficiais. 

Alta 
relevância 

Cavernas inseridas em relevos morfologicamente 
propícios à elevada fluidez na drenagem vertical das 
águas superficiais. 

Notável 
relevância 

Cavernas inseridas em relevos morfologicamente 
propícios à possibilitar intensa fluidez na drenagem 
vertical das águas superficiais. Em geral, se configura 
num expressivo amoldamento da rocha por meio de 
processos de dissolução da rocha, demonstrando 
significativas e abruptas formas de relevo. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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3. VALORES PAISAGÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável que desperta a atenção sobre o espaço do terreno no entorno, abrangido pelo 

campo de visão, sobre o estado de conservação ou degradação ambiental na área de 

influência direta de CNS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Irrelevante Ativo ambiental espeleológico envolvido por um 
acervo ambiental fortemente degradado em sua 
área de influência direta. Integridade ambiental 
praticamente deteriorada. Processos ecológicos não 
integrados com o meio. 

Baixa 
relevância 

Ativo ambiental espeleológico envolvido por um 
acervo ambiental com relativa degradação em sua 
área de influência direta. Integridade ambiental em 

Média 
relevância 

Ativo ambiental espeleológico envolvido por um relativo 
acervo ambiental. Pequena degradação ambiental em sua 
área de influência e boa integridade ambiental. Processos 
ecológicos integrados com o meio. 

Alta 
relevância 

Ativo ambiental espeleológico envolvido por um 
importante acervo ambiental. Baixíssimos níveis de 
degradação ambiental em sua área de influência e 
grande integridade ambiental. Processos ecológicos 
integrados com o meio.

Notável 
relevância 

Ativo ambiental espeleológico envolvido por um acervo 
ambiental significativo. Inexiste degradação ambiental em 
sua área de influência e é grande a integridade ambiental. 
Processos ecológicos integrados com o meio. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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4. PECULIARIDADES GEOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Variável que tem como objetivo verificar a origem, a formação e/ou possíveis 

transformações das rochas que formam CNS. 

 

 

 

  

Irrelevante Não apresenta feições geológicas notáveis. 

Baixa 
relevância 

Apresenta feições geológicas (tipos de rochas, estruturas 
sedimentares, dobras, falhas, etc.) por meio das quais é 
possível reconstituir a evolução geológica de uma região. 
Possui importância na caracterização de processos-chave 
geológicos regionais.    

Média 
relevância 

Apresenta feições geológicas que além de permitirem o 
entendimento da evolução geológica regional contribuem 
para o melhor entendimento da evolução do globo 
terrestre, como espeleotemas com potencial para estudos 
paleoclimáticos (variações globais), fósseis, dobramentos 
atípicos, entre outros. Possui importância na 
caracterização de processos-chave geológicos globais. 

Alta 
relevância 

Apresenta feições geológicas únicas que representam 
registros geológicos dificilmente encontrados em outras 
regiões, como fósseis e estruturas sedimentares somente 
encontrados nessa cavidade ou registro paleoclimático 
único. Possui importância na caracterização de 
processos-chave geológicos globais e apresenta registros 
expressivos na história evolutiva da Terra. 

Notável 
relevância 

Apresenta feições geológicas únicas que representam 
registros geológicos dificilmente encontrados em outras 
regiões, como fósseis e estruturas sedimentares somente 
encontrados nessa cavidade. Nessa cavidade é possível 
reconhecer as mais representativas feições geológicas e 
por efeito de sua singularidade na representação de sua 
tipologia ou categoria, na expressão cênica, no bom 
estado de conservação, e na existência de mecanismos, 
que lhe assegurem conservação, é merecedora de 
compor a Lista Indicativa Global de Sítios Geológicos 
(Sigep). 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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5. PECULIARIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável que tem como objetivo verificar como as formas do relevo no entorno direto 

de CNS têm relação ou não com CNS. 

  

Irrelevante Cavernas desprovidas de peculiaridades e/ou 
especialidades em seus contornos e limites, não 
apresentando nenhuma singularidade em sua 
configuração, e com ausência de atributos 
geomorfológicos particulares. 

Baixa 
relevância 

Cavernas providas de poucas particularidades, 
apresentando acidentes comuns em seus contornos 
e limites, oferecendo configuração habitual, e com 
baixos testemunhos geomorfológicos particulares. 

Média 
relevância 

Cavernas munidas de relativa particularidade, 
apresentando poucos acidentes especiais em seus 
contornos e limites, oferecendo relativa 
singularidade em sua configuração, e com eventuais 
testemunhos geomorfológicos particulares. 

Alta 
relevância 

Cavernas dotadas de bons atributos peculiares, 
demonstrando características especiais em seus 
contornos e limites, revelando adequada 
singularidade em sua configuração e com bons 
testemunhos geomorfológicos particulares. 

Notável 
relevância 

Cavernas dotadas de notáveis peculiaridades, 
demonstrando altos atributos especiais em seus 
contornos e limites, apresentando extraordinária 
singularidade em sua configuração e fortemente 
favorecida por inúmeros atributos geomorfológicos 
particulares. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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6. PECULIARIDADES MINERALÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variável que tem como objetivo verificar o grau de importância, a magnitude e a 

representatividade dos minerais envolvidos com CNS. 

 
 
  

Irrelevante CNS sem ocorrência de espeleotemas tradicionais 
e/ou também sucedem em outros ambientes com 
muita frequência. 

Baixa 
relevância 

CNS com ocorrência de poucos minerais, com 
formações de espeleotemas tradicionais, onde estes 
também sucedem em outros ambientes. 

Média 
relevância 

CNS com ocorrência de interessantes minerais, com 
formações de espeleotemas raros, sucedendo 
ocorrer ocasionalmente em outros ambientes. 

Alta 
relevância 

CNS com alta ocorrência de minerais, com 
formações de espeleotemas raros, sucedendo 
dificilmente ocorrer em outros ambientes.

Notável 
relevância 

Cavernas dotadas de notável exuberância mineral, com 
formações de espeleotemas de rara beleza cênica, onde 
dificilmente é encontrado em outros ambientes. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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7. VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A respeito da variável vestígio arqueológico não foi possível requerer dos especialistas 

uma escolha da gradação desse tema, ocorrendo numa CNS, um conhecimento profundo 

sobre todas e/ou outras características que denotam relevância arqueológica, o que tornaria 

impraticável aplicar todas as nuanças desta ciência. Assim, optou-se, a título de 

experimento, conceituar a questão arqueológica mais focada na quantidade de ocorrências 

de remanescentes da vida humana pretérita e seus artefatos, no âmbito de CNS, sem 

considerar, por agora, atributos especiais de qualidade que poderiam ter valores 

diferenciados de relevância após estudos específicos em alguma cavidade escolhida. 

É importante que o entrevistado considere, caso seja de seu conhecimento, a 

legislação específica, notadamente a Portaria Iphan no 230, de 17/12/2002, e o Decreto nº 

25, de 30 de novembro de 1937, que podem muito auxiliar a escolha da gradação das 

relevâncias requeridas. 

 

Irrelevante CNS desprovida de inscrições rupestres e com 
ausência total de registros de remanescentes de 
materiais da vida humana desaparecida. 

Baixa 
relevância 

CNS com pequenas inscrições rupestres e com 
baixos registros remanescentes de materiais da vida 
humana desaparecida. 

Média 
relevância 

CNS com relativa presença de remanescentes de 
materiais da vida humana desaparecida e com certo 
número de pinturas rupestres. 

Alta 
relevância 

CNS possuidora, em sua área de influência, de 
bons registros de materiais da vida humana 
desaparecida. É possível também reconhecer 
paredões externos com consideráveis registros de 
pinturas rupestres por onde é possível reconstruir 
parte da história através de estudos arqueológicos. 

Notável 
relevância 

CNS dotada de extraordinário remanescente de materiais 
da vida humana desaparecida, tais como cacos 
cerâmicos, ponta de lanças, vasos, etc., bem como de 
fortes registros gravados ou traçados na rocha, sendo 
possível, através de escavações e estudos rupestres, 
reconstruir a história baseada nos aspectos 
psicocomportamental de uma sociedade pretérita, sendo  
possível compreender o modo de vida dos povos do 
passado 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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8. VESTÍGIOS PALEONTOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A respeito da variável vestígio paleontológico não foi possível requerer dos 

especialistas uma escolha da gradação desse tema, ocorrendo numa CNS, um 

conhecimento profundo sobre todas e/ou outras características que denotam relevância 

paleontológica, o que tornaria impraticável aplicar todas as nuanças neste estudo. Assim, 

optou-se, a título de experimento, conceituar a questão paleontológica mais focada na 

quantidade de ocorrências de remanescentes de vestígios fósseis e/ou qualquer outro 

registro de remanescente de material biológico, sobre os quais ocorreram processos de 

fossilização no âmbito de CNS, sem considerar, por agora, atributos especiais de qualidade 

que poderiam ter valores diferenciados de relevância após estudos específicos em alguma 

cavidade escolhida. 

 

  

Irrelevante CNS com ausência de vestígios fósseis e/ou 
qualquer outro registro de remanescente de material 
biológico sobre os quais atuaram processos de 

Baixa 
relevância 

CNS com alguns registros de fósseis e/ou qualquer 
outro registro de remanescente de material biológico 
sobre os quais atuaram processos de fossilização. 

Média 
relevância 

CNS onde foram identificados pelos menos dois 
sítios fossilíferos distintos, compostos por espécies 
bem representadas em outros sítios 

Alta 
relevância 

CNS onde se identificou elevado número de sítios 
fossilíferos (três ou mais) compostos por espécies bem 
representadas em outros sítios paleontológicos. 

Notável 
relevância 

CNS onde foram identificados notáveis sítios fossilíferos, 
caracterizados pela presença de assembleias ou espécies 
únicas representadas em um contexto regional. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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9. RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável considerada recurso natural de grande importância para a comunidade do 

entorno. O objetivo é obter do entrevistado informações preliminares sobre a constituição 

das águas, a percepção da quantidade disponível de água subterrânea, bem como a 

condutividade hídrica do coeficiente de armazenamento de terrenos e a profundidade do 

aquífero da CNS examinada. 

  

Irrelevante Quantidade disponível de água subterrânea 
irrelevante, bem como condutividade hídrica, 
coeficiente de armazenamento de terrenos 
insignificantes, composição de rochas, condições 
climáticas, renovação das águas, profundidade do 
aquífero, sem condições para bombeamento. 

Baixa 
relevância 

Baixa quantidade disponível de água subterrânea, bem 
como condutividade hídrica, baixo coeficiente de 
armazenamento de terrenos, composição de rochas, 
condições climáticas, renovação das águas, profundidade 
do aquífero, sem condições para bombeamento. 

Média 
relevância 

Relativa quantidade disponível de água subterrânea, bem 
como condutividade hídrica, médio coeficiente de 
armazenamento de terrenos, composição de rochas, 
condições climáticas, renovação das águas, profundidade 
do aquífero, sem condições para bombeamento. 

Alta 
relevância 

Alta quantidade disponível de água subterrânea, bem 
como condutividade hídrica, alto coeficiente de 
armazenamento de terrenos, composição de rochas, 
condições climáticas, renovação das águas, profundidade 
do aquífero, em condições para bombeamento. 

Notável 
relevância 

Notável quantidade disponível de água subterrânea, bem 
como condutividade hídrica, grande coeficiente de 
armazenamento de terrenos, composição de rochas, 
condições climáticas, renovação das águas, profundidade 
do aquífero, em condições para bombeamento. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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10. ECOSSISTEMAS FRÁGEIS (considerando os aspectos físicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora um ecossistema evolva fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, 

meteorológico e biológico, optou-se nesta pesquisa solicitar do especialista apenas observar 

quanto aos aspectos físicos do ambiente, procurando verificar a fragilidade ou não do 

universo dinâmico das comunidades de minerais e estruturais existentes numa determinada 

galeria, salão de CNS. 

  

Irrelevante Fragilidade irrelevante dentro do universo dinâmico da 
comunidade de minerais e estruturais existentes numa 
determinada galeria, ou área específica desta cavidade. 

Baixa 
relevância 

Baixa fragilidade dentro do universo dinâmico da 
comunidade de minerais e estruturais existentes numa 
determinada galeria, ou área específica desta cavidade. 

Média 
relevância 

Média fragilidade dentro do universo dinâmico da 
comunidade de minerais e estruturais existentes numa 
determinada galeria, ou área específica desta cavidade. 

Alta 
relevância 

Alta fragilidade dentro do universo dinâmico da 
comunidade de minerais e estruturais existentes numa 
determinada galeria, ou área específica desta cavidade. 

Notável 
relevância 

Notável fragilidade dentro do universo dinâmico da 
comunidade de minerais e estruturais existentes numa 
determinada galeria, ou área específica desta cavidade. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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11. ESPÉCIES ENDÊMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente com pesquisa aplicada e coleta é que um pesquisador poderá inferir com 

segurança o grau de relevância da variável ESPÉCIE ENDÊMICA. Entretanto, para este estudo 

experimental, optou-se em registrar a ocorrência dessa variável baseada no conhecimento 

do especialista, mesmo que não tenha sido ele o responsável pela coleta/pesquisa, para 

determinar a relevância de CNS, justificando que a simples ocorrência de um exemplar é 

possível para estabelecer a gradação. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Não se aplica. 

Presença de 1 (uma) espécie endêmica. 

Irrelevante Não há registro de espécies endêmicas. 

Baixa 
relevância 

Não se aplica. 

Média 
relevância 

Alta 
relevância 

Notável 
relevância 

Presença de 2 (duas) ou mais espécies endêmicas. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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12. ESPÉCIES RARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a variável ESPÉCIE RARA considerou a existência da espécie dentro de sua 

distribuição específica de ocorrência em seu território (galeria, salões ou CNS inteira). Se 

uma determinada espécie for considerada rara, pode acontecer em situações de grande 

abundância, localmente, o que sugere inferir uma classificação dessa espécie em escalas 

territoriais mais vastas. Espécies admitidas como localmente raras, mas comuns em outros 

locais, precisam ser melhor investigadas, evitando classificações errôneas. 

Normalmente, o critério para se estabelecer espécie rara é quando as espécies estão 

representadas na relação um indivíduo/hectare. Entretanto, somente com pesquisa aplicada 

e coleta é que um pesquisador poderá inferir com segurança o grau de relevância da 

variável ESPÉCIE RARA. Assim, para este estudo experimental, optou-se em registrar a 

ocorrência dessa variável baseada no conhecimento do especialista, mesmo que não tenha 

sido ele o responsável pela coleta/pesquisa, para determinar a relevância de CNS, 

justificando, assim, que a simples ocorrência de um exemplar é possível para estabelecer a 

gradação. 

 

 

 

  

Não se aplica. 

Presença de 1 (uma) espécie rara. 

Irrelevante Não há registro de espécies endêmicas. 

Baixa 
relevância 

Não se aplica. 

Média 
relevância 

Alta 
relevância 

Notável 
relevância 

Presença de 2 (duas) ou mais espécies raras. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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13. ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente com pesquisa aplicada e coleta é que um pesquisador poderá inferir com 

segurança o grau de relevância da variável ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. Entretanto, 

para este estudo experimental, optou-se em registrar a ocorrência dessa variável baseada 

no conhecimento do especialista, mesmo que não tenha sido ele o responsável pela 

coleta/pesquisa, para determinar a relevância de CNS, justificando, assim, que a simples 

ocorrência de um exemplar é possível para estabelecer a gradação. 

 

  

Não se aplica. 

Presença de 1 (uma) espécie ameaçada de 
extinção. 

Irrelevante Não há registro de espécies endêmicas. 

Baixa 
relevância 

Não se aplica. 

Média 
relevância 

Alta 
relevância 

Notável 
relevância 

Presença de 2 (duas) ou mais espécie ameaçadas 
de extinção. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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14. RIQUEZA DE ESPÉCIE ABSOLUTA (diversidade biológica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optou-se em utilizar, para a verificação da variável DIVERSIDADE BIOLÓGICA, o critério 

de RIQUEZA DE ESPÉCIE ABSOLUTA pelo fato de não ser possível exigir dos especialistas 

dados precisos de distribuição de espécies e equitabilidade, métodos essenciais para a 

definição da diversidade biológica, objetivando, assim, não prejudicar o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Irrelevante Não existem quaisquer espécies no interior da 

Baixa 
relevância 

Riqueza de espécies variando entre 1 e 20. 

Média 
relevância 

Riqueza de espécies variando entre 21 e 40. 

Alta 
relevância 

Riqueza de espécies variando entre 41 e 60. 

Notável 
relevância 

Acima de 60 espécies presentes. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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15. RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O enfoque histórico-cultural constitui-se em uma perspectiva teórico-metodológica da 
maior importância para expressar o desenvolvimento humano. Para a variável HISTÓRICO-
CULTURAL foi preciso despertar a atenção do especialista na verificação se há ou não 
valores significativos na história regional e/ou existência sobre alguma pressão social para 
uso que gere proteção de CNS, incluindo motivação sobre valores simbólicos imateriais 
(expressões, conhecimentos, práticas, artefatos) e materiais (bens culturais, sítios 
arqueológicos) na área de influência direta da caverna. 

Irrelevante Ausência de valores significativos na história 
regional e/ou pouca motivação para pressão social 
para preservar a cavidade por possuir inexpressivos 
valores simbólicos imateriais (expressões, 
conhecimentos, práticas, artefatos) e materiais 
(bens culturais, sítios arqueológicos) na área de 
influência desta cavidade.

Baixa 
relevância 

Baixa expressão de valores significativos na história 
regional e, eventualmente, anuncia-se estratégias 
de pressão social para preservar a cavidade por 
possuir baixos valores simbólicos imateriais 
(expressões, conhecimentos, práticas, artefatos) e 
materiais (bens culturais, sítios arqueológicos) na 
área de influência desta cavidade. 

Média 
relevância 

Relativa expressão de valores significativos na história 
regional e, de modo geral, anuncia-se estratégias de 
pressão social para preservar a cavidade por possuir 
relativos valores simbólicos imateriais (expressões, 
conhecimentos, práticas, artefatos) e materiais (bens 
culturais, sítios arqueológicos) na área de influência desta 
cavidade. 

Alta 
relevância 

Alta expressão de valores significativos na história 
regional e, de modo geral, anuncia-se forte estratégia de 
pressão social para preservar a cavidade por possuir 
valores simbólicos imateriais significativos (expressões, 
conhecimentos, práticas, artefatos) e materiais (bens 
culturais, sítios arqueológicos) na área de influência desta 
cavidade. 

Notável 
relevância 

Notável expressão de valores significativos na história 
regional e, de modo geral, imprime-se forte movimento de 
pressão social para preservar a cavidade por possuir 
valores simbólicos imateriais significativos (expressões, 
conhecimentos, práticas, artefatos) e materiais (bens 
culturais, sítios arqueológicos) na área de influência desta 
cavidade. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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16. RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a variável socioeconômica solicitou-se no questionário aspectos no tocante ao 

uso de CNS e de sua área de influência, seja no âmbito do espeleoturismo ou mineração.  

 
 

  

Irrelevante Cavidade inserida num contexto socioeconômico onde 
não se verifica demandas de uso e é irrisória a pressão 
para exploração, seja do ambiente propriamente dito, seja 
dos recursos naturais em sua área de influência. 

Baixa 
relevância

Cavidade inserida num contexto socioeconômico 
onde se sabe que pelo menos uma vez ao ano 
(feriados prolongados) há pressão turística para 
exploração do ambiente propriamente dito e/ou dos 
recursos naturais em sua área de influência. 
Eventualmente há pressão para explotação. 

Média 
relevância

Cavidade inserida num contexto socioeconômico onde se 
sabe que nos feriados prolongados e eventualmente nos 
finais de semana há pressão turística para exploração do 
ambiente propriamente dito e/ou dos recursos naturais em 
sua área de influência. A pressão de explotação se 
processa nos últimos 5 anos. 

Alta 
relevância

Cavidade inserida num contexto socioeconômico onde se 
sabe que nos feriados prolongados e na maioria dos  
finais de semana há pressão turística para exploração do 
ambiente propriamente dito e/ou os recursos naturais em 
sua área de influência. A pressão de explotação se 
processa nos últimos 10 anos. 

Notável 
relevância

Cavidade inserida num contexto socioeconômico onde se 
sabe que nos feriados prolongados e todo final de 
semana há pressão turística para exploração do ambiente 
propriamente dito e/ou os recursos naturais em sua área 
de influência. A pressão de explotação se processa nos 
últimos 20 anos. 

Informação 
desconhecid

Não sabe e/ou inexiste conhecimento a respeito 
desta variável. 
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Concluída essa primeira parte do questionário, foram agregadas mais quatro 

questões visando determinar os atributos de qualidade para a cavidade trabalhada nos 16 

quesitos anteriores, bem como demarcar o contexto dentro da primeira opção de atributo 

assinalada.  

Tal questionamento foi necessário uma vez que o legislador da Resolução Conama nº 

347/2004 determinou para o processo de licenciamento a necessidade de se estabelecer 

atributos significativos para cavidade natural subterrânea que contivesse valores ecológicos, 

ambientais, cênicos, científicos, culturais ou socioeconômicos, conforme descrito no art. 2º, 

inciso II, assim descrito (in verbis): 

Art. 2o Para efeito desta resolução ficam estabelecidas as seguintes 
definições: 

II – [...] cavidade natural subterrânea relevante para fins de anuência ...no 
processo de licenciamento - aquela que apresente significativos atributos 
ecológicos, ambientais, cênicos, científicos, culturais ou socioeconômicos, 
no contexto local ou regional [...] (grifo nosso). 

Para tanto, se perguntou: 

 

17. Em sua opinião esta cavidade melhor se enquadra em qual atributo de 
qualidade abaixo (1ª opção): 
1 (    ) Ecológico    2 (     ) Ambiental     3 (     ) Cênico    4 (     ) Científico  
5 (     ) Histórico-cultural   6 (     ) Socioeconômico  

 

19. Sua 2ª opção (diferente da questão 17) de atributo de qualidade para esta 
cavidade: 
1 (    ) Ecológico    2 (     ) Ambiental     3 (     ) Cênico    4 (     ) Científico  
5 (     ) Histórico-cultural   6 (     ) Socioeconômico  

 

20. Sua 3ª opção (diferente das questões 17 e 19) de atributo de qualidade para 
esta cavidade: 
1 (    ) Ecológico    2 (     ) Ambiental     3 (     ) Cênico    4 (     ) Científico  
5 (     ) Histórico-cultural   6 (     ) Socioeconômico  
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Dessa forma, é necessário conceituar cada um dos atributos visando subsidiar a 

decisão do especialista, conforme demonstrado no Quadro 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTO CONCEITO 

ECOLÓGICO 

Quando determinada cavidade natural subterrânea 
contribui para a manutenção do equilíbrio ecológico de 
sua área de influência e vice-versa, bem como colabora 
nas interações entre a fauna, flora, demais recursos 
abióticos da região, além de outros atributos naturais 
existentes. 

AMBIENTAL 

Quando determinada cavidade natural subterrânea está 
encravada em área merecedora de ser consagrada a 
criação de unidade de conservação, ou já está inserida 
nos limites uma categoria de UC, objetivando proteger e 
manter a diversidade biológica, bem como os recursos 
naturais e culturais associados, sendo essencial ser 
manejada por meios jurídicos ou outros eficazes da 
política ambiental brasileira. 

CÊNICO 

Quando determinada cavidade natural subterrânea 
reúne atributos especiais de beleza cênica em seu 
interior, tais como espeleotemas raros e/ou exuberantes, 
lagos translúcidos, cachoeiras, galerias ornamentadas 
e/ou outros atributos de embelezamento no seu interior. 

CIENTÍFICO 

Quando determinada cavidade natural subterrânea 
reúne atributos especiais para o desenvolvimento da 
ciência, seja para produzir e aplicar em objetivos 
práticos ou para a produção de informações científicas 
rigorosas das ciências da natureza, bem como dentro do 
campo de interesse de outras ciências afins, ou ainda 
servir como laboratório de pesquisa. 

HISTÓRICO-CULTURAL 

Quando determinada cavidade natural subterrânea é 
parte integrante da história regional e de um modo geral 
contém valores simbólicos imateriais significativos, tais 
como expressões, conhecimentos, práticas religiosas, 
além dos valores materiais do tipo bens culturais e 
outros atributos de interesse histórico-cultural. 

SOCIOECONÔMICO 

Quando determinada cavidade natural subterrânea é 
utilizada com finalidade socioeconômica e/ou pode 
contribuir para trazer subsistência às comunidades do 
entorno, ou ainda está inserida em área de interesse da 
mineração e/ou outros projetos de benefício social ou 
econômico. 

 

QUADRO 7 – Conceitos de atributos de qualidade para CNS. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Após a escolha do primeiro atributo de qualidade (questão 17ª) para CNS trabalhada, 

o especialista foi convidado a escolher a opção de contexto, oferecendo a seguinte questão: 

 

18. Em que contexto? Baseado na resposta da questão 17 
1 (     ) Local    2 (     ) Regional    3 (     ) Nacional    4 (     ) Internacional 

 

Embora a legislação tenha se referido apenas ao contexto local ou regional, optou-se 

nessa pesquisa agregar mais dois contextos – o nacional e o internacional – visando 

aproximar a realidade à informação, uma vez que surge diversas CNSs dentro desses 

casos, como o da Gruta Lago Azul (MS) que atrai visitantes de várias partes do País e do 

mundo, conforme relatórios e interlocuções pessoais com a equipe do Conselho Municipal 

de Turismo de Bonito. 

Outro ponto para reforçar o contexto “nacional” e “internacional” é o aspecto singular 

e exclusivo da caverna, seja em beleza cênica, exuberância ou outra qualidade natural de 

sua potencialidade.  
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4.4 OS ESPECIALISTAS 

 

Os especialistas foram importantes para a produção desta tese e 11 deles foram 

consultados. Conforme exposto anteriormente, eles manipularam no survey 3.970 fichas 

dentro de seus conhecimentos específicos de CNS, o que gerou aproximadamente 4.000 

páginas de questionários distribuídas em 12 volumes. Sete volumes dos questionários foram 

impressos, encadernados e preenchidos pelo especialista, sob a supervisão deste autor, 

sendo que dois volumes foram endereçados pelos Correios e cinco cadernos foram 

enviados por e-mail. 

Com a devolução do material foi realizada a apuração final. Após checagem 

detalhada, esteve apta para modelagem uma amostra de 1.169 registros (Seções 4 e 5). Os 

especialistas que responderam de acordo com a metodologia definida e que aplicaram os 

conhecimentos específicos dentro da jurisdição estadual ficaram assim distribuídos: 

Cesar Ulisses Vieira Veríssimo – Ceará; 

Edmundo Públio Dineli da Costa – Mato Grosso do Sul; 

Guilherme Vendramini Pereira – Distrito Federal; 

Jocy Brandão Cruz – Rio Grande do Norte; 

José Antônio Basso Scaleante – São Paulo; 

José Augusto de Oliveira Motta – Goiás; 

José Guilherme Aires Lima – Mato Grosso; 

Juarez de Souza Gonçalves – Mato Grosso; 

Marconi Souza Silva – Minas Gerais; 

Paulo Sérgio D. Teixeira – Minas Gerais; e 

Rodrigo Lopes Ferreira17 – AL, BA, CE, ES, GO, MG, MT, RJ, RN, SE, SP e TO. 

A Tabela 13 apresenta a relação dos especialistas e o volume de dados manipulados 

por cada um. Importa assinalar que as quantidades relacionadas com cada nome referem-

se ao número de CNSs conhecidas por cada profissional, ou seja, permitiu-se que 

                                                 
17 O Professor Doutor Rodrigo Lopes Ferreira, da Universidade Federal de Lavras, gentilmente se predispôs a 
preencher o questionário utilizando sua larga experiência nas cavidades trabalhadas em seu doutorado, razão 
pela qual apresenta um número maior de estados abrangidos em relação aos demais. 
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individualmente fossem selecionadas aquelas que os especialistas tinham mais segurança 

nas respostas.  

Para cada questão (ou cada caverna) foi solicitado inicialmente 16 perguntas sobre os 

critérios de relevância com seis quesitos para cada uma (de irrelevante à notável 

relevância), mais três questões relativas aos atributos ambientais (com seis alternativas 

como: ecológico, ambiental, cênico, científico, histórico-cultural e socioeconômico), além de 

agregar com o primeiro atributo a melhor alternativa para o contexto (local, regional, 

nacional ou Internacional), totalizando, assim, 118 alternativas para cada ficha. Resumindo, 

cada CNS apresentou 20 questões de múltiplas escolhas com 118 opções de resposta. Para 

se ter uma ideia de como foi esse procedimento, basta multiplicar a frequência de CNS de 

cada um dos especialistas por 118, para obter o volume de dados manipulados, exigindo 

muita atenção, dedicação e esforço intelectual. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes da aplicação do questionário (survey) os especialistas deram algumas 

informações relevantes como formação acadêmica, vinculação profissional, tempo de 

experiência com cavernas, além de outros dados pessoais como endereço, telefone, etc. A 

Tabela 14 demonstra que 61,5% (719) de CNSs da amostra foram manipuladas por 

Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA 13 – Distribuição de CNS trabalhada por cada especialista. 

 Frequência Porcentagem 

 Rodrigo Lopes Ferreira 329 28,1 
  José Antônio Basso 

Scaleante 264 22,6 

  Jocy Brandão Cruz 219 18,7 
  Paulo Sérgio D. 

Teixeira 113 9,7 

  José Augusto de 
Oliveira Motta 58 5,0 

  Marconi Souza Silva 55 4,7 
  Edmundo Públio Dineli 

da Costa 43 3,7 

  Guilherme Vendramini 
Pereira 38 3,3 

  José Guilherme Aires 
Lima 37 3,2 

  Juarez de Souza 
Gonçalves 11 0,9 

  Cesar Ulisses Vieira 
Veríssimo 02 0,2 

  Total 1.169 100.0 
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profissionais que possuem mestrado e doutorado, 21,9% nível médio (técnicos) e 16,6% 

graduados. Embora pareça insignificante, essa distribuição ofereceu grande contribuição, 

pois valorizou sobremaneira a porção exata do conhecimento de cada profissional no âmbito 

de sua formação. 

 

 

 

 

 

 

 

De igual modo, foi conhecida a vinculação profissional do especialista entrevistado. A 

Tabela 15 expõe que a predominância da base de dados (64,8%) foi trabalhada por servidor 

público federal (aqueles que trabalham em universidades e no Ibama), e 29,5% por 

empresários e/ou profissionais liberais. Acumulando essas frações, ficou demonstrado que 

os dados (94,4%) foram tratados por esses dois segmentos profissionais, equivalendo dizer 

que, de maneira majoritária, esses dados foram manuseados em relação ao total. Importa 

consignar que o empresário aqui se refere ao profissional que lida com a questão de 

cavernas diretamente, ou seja, promovendo e elaborando viagens de excursão com 

finalidade espeleológica, o que denota importância significativa, já que se refere àquele que 

conhece o assunto com autoridade. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 15 – Vinculação profissional dos especialistas. 

Vinculação profissional Frequência Porcent. 

 Setor público federal 758 64,8 
  Empresário e/ou 

profissional liberal 345 29,5 

  Setor privado 55 4,7 
  Autônomo 11 0,9 
  Total 1.169 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA 14 – Distribuição por formação dos especialistas. 

Formação acadêmica Frequência Porcent. 

 Mestrado 388 33,2 
 Doutorado 331 28,3 

  Nível médio (técnico) 256 21,9 
  Graduado 194 16,6 
  Total 1.169 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ainda foi perguntado há quanto tempo o especialista está envolvido com a temática 

CAVERNAS (patrimônio espeleológico). A Tabela 16 evidencia que 61,0% dos dados foram 

manipulados por profissionais que praticam, estudam e se dedicam ao trato com a questão 

espeleológica, com 20 a 28 anos de experiência e, indubitavelmente, é uma situação 

extremamente importante para a pesquisa, já que não é comum perceber a aplicação de 

tamanha experiência em assunto tão pouco conhecido e, por isso, todos os pesos atribuídos 

em cada variável solicitada assumem caráter de grande confiabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercendo o coeficiente de contingência  associado às variáveis ANOS DE EXPERIÊNCIA 

com FORMAÇÃO DOS ESPECIALISTAS, verificam-se fenômenos exclusivos dentro desse survey. 

A Figura 21 expõe que há uma concentração proeminente de dados trabalhados por 

especialista que possui doutorado, com 20 anos de experiência em espeleologia, atingindo 

considerável índice de 28,31% do total. Esse cruzamento foi muito interessante, pois 

transmite segurança necessária nas escolhas identificadas pelos profissionais, além de 

importante credibilidade da boa interpolação da prática associada ao conhecimento. 

 

 

 

 

 

TABELA 16 – Distribuição do tempo de experiência 
dos especialistas com a temática espeleológica. 

Anos de exp. Frequência Porcent.

 20 412 35,2 
  28 301 25,7 
  08 219 18,7 
  07 113 9,7 
  13 58 5,0 
  10 55 4,7 
  24 11 0,9 
  Total 1.169 100,0

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Anos de exp. do especialista com o tema caverna
872824201310
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FIGURA 21 – Comparação entre os anos de 
experiência com o tema cavernas e formação 
dos especialistas. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, finalmente, verificou-se também maior abrangência das questões trabalhadas por 

profissionais com mestrado. Estes demonstraram atuar numa amplitude bem diversificada 

no trato com cavernas, ou seja, 10, 13, 24 e 28 anos de experiência com a questão 

espeleológica, denotando que os julgamentos realizados por esses profissionais conferem 

também grande equilíbrio entre o conhecimento e a prática. 

. 
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 Frequência Porcent.
Porcentagem 
acumulada 

Valid MG 411 35,2 35,2 
  SP 271 23,2 58,3 
  RN 231 19,8 78,1 
  GO 69 5,9 84,0 
  MT 50 4,3 88,3 
  MS 43 3,7 92,0 
  DF 38 3,3 95,2 
  BA 22 1,9 97,1 
  ES 15 1,3 98,4 
  CE 08 0,7 99,1 
  RJ 04 0,3 99,4 
  AL 03 0,3 99,7 
  SE 03 0,3 99,9 
  TO 01 0,1 100,0 
  Total 1.169 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA 17 – Distribuição amostral de CNS por 
estado. 

MGSPRNGOMTMSDFBAESCERJSEALTO

500

400

300

200

100

0

FIGURA 23 – Evolução da 
distribuição amostral de CNS 
por estado. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Esta amostragem certamente carrega em si boa dosagem das principais 

particularidades das demais CNSs espalhadas pelo País, uma vez que esta 

representatividade conduz importantes características do universo de cavernas conhecidas 

no Brasil. A Tabela 17 e a Figura 23 apresentam os principais estados da Federação que 

foram agrupados em função da definição da amostra da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos estados, é necessário aplicar um exame sobre os municípios. Na verdade, é 

no município que as coisas acontecem. Milton Santos, 2004, comenta que: 

[...] é raro o governador de um estado ou o prefeito de um município ter 
condições para criar outra coisa além de, especialmente, eventos regionais 
ou locais. Enquanto isso, no âmbito geográfico de uma região ou de um 
lugar, as escalas superiores de ação estão frequentemente enviando 
vetores. Esses vetores em diferentes níveis hierárquicos se combinam para 
solidariamente construir uma área comum de ocorrência, que é a sua escala 
de realização. (SANTOS, 2004, p. 153). 

Procurando descrever a realidade de ocorrência do vetor CNS dentro das sedes 

municipais, são apresentados os 90 principais municípios brasileiros amostrados com a 

Tabela 18. 

Os 90 municípios descritos na Tabela 19A e B reúnem CNS dentro do intervalo de 

confiança de 95,0% identificados para definição e validação da análise discriminante 
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confirmatória. Como se percebe, os municípios de Iporanga/SP, Pains/MG, Felipe 

Guerra/RN, Arcos/MG, Apiaí/SP, Governador D.S. Rosado/RN e Brasília/DF respondem 

juntos por mais de 53% da ocorrência de CNSs pesquisadas. 

Embora as manifestações de CNS estejam associadas a processos naturais, na 

verdade muito dos registros identificados podem ser estudados atualmente porque houve 

prospecção e cadastro dessas cavernas. Há de se louvar as iniciativas de localização e 

registros desses ambientes, caso contrário é como supor da existência do bem, mas não 

poder contabilizá-lo porque na verdade não se conhece o patrimônio. 

Uma discussão importante é apresentada adiante, quando criamos a oportunidade de 

realizar o cruzamento no coeficiente de contingência em medida de associação das 

variáveis BIOMAS com MUNICÍPIOS. Esta ferramenta é extraordinária uma vez que possibilitou 

conhecer as manifestações de CNS por bioma.  

As Tabelas 18A e B também permitem uma série de análises. Consideramos uma das 

maiores pertinências nesse sentido é a possibilidade de identificar CNS por município, 

principalmente no sentido de estabelecer a gestão espeleológica com maior eficiência a 

nível local. 

Conforme enunciado e discutido na Seção 2.2 (CNS e biomas), o Cerrado, em que 

pese toda a pressão antrópica e ameaças sobre este, continua sendo o bioma líder na 

ocorrência natural de CNS. Com um universo de ativos na ordem de 4.054 ocorrências 

representando 62,2% de unidades ambientais espeleológicas brasileiras, a amostra retirada 

desse bioma também releva grande similaridade. 
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TABELA 18 – Distribuição amostral de CNS por municípios. 

Ranque/Município Frequência Porcent. 

01 Iporanga 173 14,8 
02 Pains 130 11,1 
03 Felipe Guerra 95 8,1 
04 Arcos 86 7,4 
05 Apiaí 59 5,0 
06 G.D.S. Rosado 39 3,3 
07 Brasília 38 3,3 
08 Baraúna 27 2,3 
09 Matozinhos 26 2,2 
10 Jandaíra 25 2,1 
11 Bonito 19 1,6 
12 Posse 19 1,6 
13 Bodoquena 17 1,5 
14 Itabirito 15 1,3 
15 Lagoa da  Prata 15 1,3 
16 Sete Lagoas 14 1,2 
17 Mambaí 13 1,1 
18 Apodi 12 1,0 
19 Itacarambi 10 0,9 
20 Altinópolis 09 0,8 
21 Lima Duarte 09 0,8 
22 Martins 09 0,8 
23 Nova Lima 09 0,8 
24 Nobres 08 0,7 
25 Rib. Grande 08 0,7 
26 São Domingos 08 0,7 
27 Cáceres 07 0,6 
28 Cocalinho 07 0,6 
29 Coromandel 07 0,6 
30 Eldorado 07 0,6 
31 Buritinópolis 06 0,5 
32 Jardim 06 0,5 
33 Jucurutu 06 0,5 
34 Cuiabá 05 0,4 
35 Iguatama 05 0,4 
36 Januária 05 0,4 
37 Lagoa Santa 05 0,4 
38 Moeda 05 0,4 
39 Novo Oriente de Minas 05 0,4 
40 Pau-Brasil 05 0,4 
41 Prudente de Morais 05 0,4 
42 São Desidério 05 0,4 
43 Ubajara 05 0,4 
44 Varjão de Minas 05 0,4 
45 Altinópolis 04 0,3 
 Subtotal  997 85,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 



197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TABELA 18 – (Continuação) 

Ranque/Município Frequência Porcent. 

46 Alto Araguaia 04 0,3 
47 Cairu – Ilha de Biopeba 04 0,3 
48 Carrancas 04 0,3 
49 Cordisburgo 04 0,3 
50 P. Leopoldo 04 0,3 
51 São Tomé das Letras 04 0,3 
52 Vila Propício 04 0,3 
53 Curvelândia 03 0,3 
54 Ecoporanga 03 0,3 
55 Formosa 03 0,3 
56 Iaciara 03 0,3 
57 Indiara 03 0,3 
58 Ipeúna 03 0,3 
59 Montes Claros 03 0,3 
60 Murici 03 0,3 
61 Pedra Grande 03 0,3 
62 Rosário Oeste 03 0,3 
63 Santana do Matos 03 0,3 
64 Anicuns 02 0,2 
65 Apodi 02 0,2 
66 Ataleia 02 0,2 
67 Bambuí 02 0,2 
68 Campinápolis 02 0,2 
69 Carinhanha 02 0,2 

70 
Chapada dos 
Guimarães 02 0,2 

71 Damianópolis 02 0,2 
72 Itambé do Mato Dentro 02 0,2 
73 Iuiú 02 0,2 
74 João Câmara 02 0,2 
75 Montalvânia 02 0,2 
76 Padre Paraíso 02 0,2 
77 Ribeira 02 0,2 
78 Sacramento 02 0,2 
79 Santa Luzia 02 0,2 
80 São Rafael 02 0,2 
81 Teófilo Otoni 02 0,2 
82 Vargem Alta 02 0,2 
83 Acari 01 0,1 
84 Açu 01 0,1 
85 Afonso Claudio 01 0,1 
86 Alto Paraíso de Goiás 01 0,1 
87 Arajara 01 0,1 
88 Araripe 01 0,1 
89 Bela Vista 01 0,1 
90 Belo Horizonte 01 0,1 
 Subtotal  107 10,0 
 Total  1.104 95,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 
 

198 
 

Entre as CNSs selecionadas nessa amostragem, identificaram-se os biomas 

correlacionados para cada unidade ambiental. Dessa forma, os biomas foram determinados 

em função da manifestação natural de cavidades, que se processou da seguinte maneira: 

Amazônia, Caatinga, Campos Sulinos/Pampa, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Zona 

Costeira, transição Amazônia/Caatinga, transição Amazônia/Cerrado e transição 

Cerrado/Caatinga. 

Essas designações de biomas agregadas neste estudo basearam-se nas publicações 

da WWF (2008) que demonstraram um mapeamento mais próximo à realidade ambiental 

brasileira. 

Para a WWF (2008), a destruição e a fragmentação de habitats, notadamente do 

bioma Cerrado, consistem, atualmente, na maior ameaça à sua integridade: 60% da área 

total são destinadas à pecuária e 6% aos grãos, principalmente a soja. De fato, cerca de 

80% do cerrado já foi modificado pelo homem por causa da expansão agropecuária, urbana 

e a construção de estradas – aproximadamente 40% conserva parcialmente suas 

características iniciais e outros 40% já as perderam totalmente. Somente 19,15% 

correspondem a áreas nas quais a vegetação original ainda está em bom estado. Na visão 

da entidade, algumas curiosidades afetas ao Cerrado podem ser destacadas como: 

 o espaço ocupado pelo Cerrado equivale à soma das áreas da 
Espanha, França, Alemanha, Itália e Inglaterra; 

 
 o número de insetos na região do Cerrado é surpreendente: apenas na 

área do Distrito Federal, há 90 espécies de cupins, 1.000 espécies de 
borboletas e 500 tipos diferentes de abelhas e vespas; 

 
 o Cerrado, diferentemente da Amazônia, Mata Atlântica ou Pantanal, 

não recebeu da Constituição Federal o status de "Patrimônio Nacional", 
tornando a conservação de sua biodiversidade uma tarefa mais difícil; 

 
 cerca de 80% do carvão vegetal consumido no Brasil vem das árvores 

do Cerrado; 
 

 o Cerrado é uma região peculiar: associa uma rica biodiversidade a 
uma aparência árida decorrente dos solos pobres e ácidos e de contar 
com apenas duas estações climáticas – seca e chuvosa; 

 
 apesar de ser um bioma pouco estudado, sabe-se que o Cerrado é 

uma das regiões de maior diversidade do planeta, com um grau de 
endemismo significativo; 

 
 das 837 espécies de aves registradas no Cerrado, 759 se reproduzem 

na região e o restante são aves migratórias; 
 

 o Cerrado é considerado o “berço das águas”, ao abrigar as nascentes 
de importantes bacias hidrográficas da América do Sul: Platina, 
Amazônica e São Francisco; 
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 a ocupação do Cerrado iniciou-se no século XVIII com a mineração, 

que se desenvolveu num rápido ciclo de exploração intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enriquecendo a discussão entre dois tópicos importantes já examinados sob a luz de 

ocorrências espeleológicas – municípios e biomas –, é possível fazer considerações de 

grande valia para a análise desses dois temas. 

Na oportunidade de realizar novamente o cruzamento no coeficiente de contingência 

em medida de associação das variáveis BIOMAS e MUNICÍPIOS, foi possível elaborar a Figura 

25. Com essa ferramenta comprovou-se a importância dos municípios de Pains/Arcos em 

manifestar de CNSs entre as demais amostradas no bioma Cerrado, por figurar 
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FIGURA 24 – Histograma de ocorrências de 
CNS por biomas. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA 19 – Distribuição amostral de CNS por biomas. 

 Frequência Porcent.
Porcentagem 
acumulada 

Valid Cerrado 509 43,5 43,5 
  Mata Atlântica 364 31,1 74,7 
  Caatinga 252 21,6 96,2 
  Pantanal 25 2,1 98,4 
  Transição 

Cerrado-Caatinga 19 1,6 100,0 

  Total 1.169 100.0   
Fonte: Dados da pesquisa. 
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continuamente nas principais listagens de ocorrências. Destaca-se também o valor da Mata 

Atlântica para o município de Iporanga/SP por despontar isoladamente dentro desse bioma 

e, de semelhante modo, a Caatinga, para o município de Felipe Guerra (RN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando prosseguimento à discussão da Seção 2.3 (CNS e Tipologia Pedológica), é 

possível, no âmbito da amostra, um exame de CNS de maneira mais pontual. A Tabela 20 

revela como vem ocorrendo a distribuição de CNS em relação aos principais tipos de solos 

amostrados. Nessa amostra, verificou-se a quantidade considerável de cavernas (1.111) 

correspondendo a 95% desses ativos distribuídos nas seguintes formações pedológicas: 

Cambissolo Háplico, Latossolo Vermelho, Argilossolo Vermelho-Amarelo, Argilossolo 

Vermelho, Latossolo Vermelho-Amarelo, Neossolo Quartzarênico e Chernossolo Rêndzico. 

 

Transição Cerrado - 
Caatinga
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Mata Atlântica

Cerrado

Caatinga

200150100500

Iporanga (173)

Pains (130)

Felipe Guerra (95)
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FIGURA 25 – Distribuição amostral de CNS por 
biomas e municípios. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Embora não seja objeto desta tese pormenorizar cada uma das porções de solos no 

âmbito das manifestações de cavernas amostradas, mesmo assim foi considerado 

proveitoso discutir um pouco mais a respeito das principais ocorrências pedológicas em 

associação com CNS. 

Assim, ao realizar a leitura da Tabela 21 e da Figura 26, facilita o entendimento de 

como a taxonomia pedológica ocorre dentro da amostra sob liderança de CNS. Nessa 

pequena tábua é possível perceber a distribuição das principais classificações pedológicas 

associadas às cavernas, objeto desta pesquisa. 

 

 

 

 

TABELA 20 – Classificação amostral de CNSs distribuídas em 
taxonomias de solo. 

 Frequência Porcent. Porcentagem 
acumulada 

 Cambissolo Háplico 522 44,7 44,7
 Latossolo Vermelho 267 22,8 67,5
 Argilossolo Vermelho-

Amarelo 115 9,8 77,3

 Argilossolo Vermelho 73 6,2 83,6
 Latossolo Vermelho-

Amarelo 63 5,4 89,0

 Neossolo 
Quartzarênico 45 3,8 92,8

 Chernossolo Rêndzico 26 2,2 95,0
 Neossolo Litólico 15 1,3 96,3
 Latossolo Amarelo 11 0,9 97,3
 Argilossolo Amarelo 08 0,7 97,9
 Plintossolo Háplico 07 0,6 98,5
 Plintossolo Pétrico 07 0,6 99,1
 Espodossolo 

Ferrocárbico 04 0,3 99,5

 Cambissolo Húmico 03 0,3 99,7
 Gleissolo Háplico 01 0,1 99,8
 Luvissolo Crômico 

01 0,1 99,9

 Planossolo Háplico 01 0,1 100,0
 Total 1.169 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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definições possibilitando inferir sobre cada formação, podendo ser melhor compreendida 

observando as Figuras de 27 a 34: 

Cambissolo Háplico18 – distrófico, latossólico, textura média a moderada, 
mesodistrófico, hipoférrico, muito profundo, ácido, fase murundu-caatinga 
hipoxerófila, relevo suave ondulado; 

Latossolo Vermelho – perferricotípico, textura argilosa/argilosa cascalhenta, 
hipodistrófico, gibbsítico-oxídico, aniônico, muito profundo, neutro, fase 
campo-cerrado tropical (altimontano), relevo suave ondulado; 

Argilossolo – distrófico planossólico, textura média/argilosa a moderada, 
mesodistrófico, caulinítico, hipoférrico, profundo, ácido, epieutrófico, fase 
cerrado tropical-subcaducifólio, relevo plano, fase substrato-sedimentos 
aluvionares. 

A respeito do latossolo, Lepsch op. cit. confirma que até algum tempo atrás, este era 

considerado como “solo problemático” para a agricultura, sobretudo devido à baixa 

fertilidade natural. Contudo, hoje, está sendo muito procurado para atividades agrícolas, 

principalmente para aqueles que antes se situavam em áreas sob Cerrado. Tal fato deve-se 

à aplicação de resultados de pesquisa agrícola e avanços tecnológicos relacionados ao 

emprego adequado de corretivos da acidez do solo e à adição de fertilizantes de tipos e 

quantidades adequados. (LEPSCH, 2002, p. 90-91). 

De acordo com as fotografias apresentadas nas Figuras 27 e 28, percebe-se que os 

Cambissolos possuem desenvolvimento de feições (ou horizontes) muito fracas ou 

moderadas, quando comparadas às de solo bem desenvolvidos. Para Lepsch op. cit., os 

Cambissolos: 

São constituídos predominantemente por materiais minerais com um ou 
mais horizonte superficial (A, O ou H), que se assenta diretamente sob um 
horizonte subsuperficial. Tal horizonte está supostamente em uma fase de 
desenvolvimento tal que, com o tempo, pode transformar-se em outro mais 
característico de solo bem desenvolvido. Tal fase inicial de desenvolvimento 
poderá ser indicada por uma pequena diferenciação de cor, textura ou 
estrutura em relação ao horizonte C. (LEPSCH op. cit., p. 115). 

Numa visão mais didática, Vieira op. cit. torna inteligível que os Cambissolos são: 

[...] constituídos por um horizonte B incipiente ou câmbico, não 
heteromórficos, que apresenta certo grau de desenvolvimento, porém ainda 
não suficiente para decompor totalmente os minerais primários de fácil 
intemperização. (VIEIRA, 1988, p. 429). 

                                                 

18 Háplico – quando necessário, é usado sempre no segundo nível categórico (subordem). Háplico significa "o 
mais simples". Em uma chave taxonômica é aquela classe ou indivíduo que não apresenta a(s) característica(s) 
que qualifica(m) classes ou indivíduos que lhe antecedem na sequência da chave. Fonte: 
http://www.cnps.embrapa.br/sibcs/. 
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Assim, é possível inferir que as ferramentas até aqui utilizadas podem oferecer opções 

para a adoção de políticas públicas importantes em prol da conservação dos ativos 

ambientais estudados, tendo como parâmetro um ponto focal – CNS – confrontando com 

estados, municípios, biomas, solos, etc., demonstrando circunstâncias e características 

especiais que irão apresentar necessidades diferenciadas, sugerindo, assim, medidas 

específicas dentro de cada contexto enfocado, o que poderá estimular estratégias 

inteligentes e racionais que traduzam em ações eficazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 22 – Distribuição amostral de CNS considerando as taxonomias pedológicas 
dentro de cada bioma. 

SOLOS Cerr. MA Caat. Pant. 

Trans. 
Cerr/C

aat. Total 

 Plintossolo Pétrico 7 0 0 0 0 7 
  Plintossolo Háplico 7 0 0 0 0 7 
  Planossolo Háplico 0 0 1 0 0 1 
  Neossolo 

Quartzarênico 
45 0 0 0 0 45 

  Neossolo Litólico 11 3 1 0 0 15 
  Luvissolo Crômico 0 0 1 0 0 1 
  Latossolo VA 20 32 10 0 1 63 
  Latossolo Vermelho 257 8 2 0 0 267 
  Latossolo Amarelo 6 3 2 0 0 11 
  Gleissolo Háplico 1 0 0 0 0 1 
  Espodossolo 

Ferrocárbico 
0 4 0 0 0 4 

  Chernossolo Rêndzico 9 0 0 17 0 26 
  Cambissolo Húmico 3 0 0 0 0 3 
  Cambissolo Háplico 31 256 220 0 15 522 
  Argilossolo VA 50 43 15 7 0 115 
  Argilossolo Vermelho 62 7 0 1 3 73 
  Argilossolo Amarelo 0 8 0 0 0 8 

Total 509 364 252 25 19 1169 
Fonte: Dados da pesquisa. 



207 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosseguindo no estudo desta amostra, passaremos agora ao exame da relação entre 

CNS e litologia, tema trabalhado no âmbito geral, conforme relatado no Capítulo 2.5. 

De fato, a investigação referendou os dados discutidos anteriormente e que agora 

podem servir de reflexão para um momento amostrado. A Tabela 23 desvenda a distribuição 

das principais litologias identificadas com as ocorrências de CNS amostrados. O estudo 

apontou um total de (1.108) cavernas correspondendo a 95% desses ativos distribuídos em 

várias litologias, mas com distinção significativas aquelas associadas às feições 

carbonáticas. 

Conforme exposto (Figura 10 e Tabela 6), há considerável acervo de CNS ocorrendo 

em rochas calcárias, indicando a existência de 3.526 cavernas correspondendo a 54% do 

universo de ativos ambientais espeleológicos conhecidos no Brasil. 

Assim, esta pesquisa corroborou em detectar que, de fato, o grupo de rochas 

carbonáticas amostradas (dolomitas ou outras litologias associadas aos carbonatos) 

confirma a supremacia dentro do cenário nacional brasileiro. A Tabela 23 correlaciona as 

cavidades com alguma composição com os carbonatos. Efetuando uma verificação 

cuidadosa, percebe-se a existência de 848 CNSs, representando 72,54% do total 

amostrado, referidas a essa litologia. 

Transição 
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FIGURA 35 – Distribuição amostral de CNS ocorrendo por biomas e solos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Esse dado é muito representativo porque legitima a previsão anterior e aponta para 

reflexões diversas possibilitando, inclusive, projeções futuras tanto do ponto de vista 

estratégico ambiental quanto das questões sociais e econômicas. 

Reforçando essa discussão, o calcário está na ordem-do-dia das necessidades 

humanas, sendo matéria-prima não somente na construção civil, mas também na fabricação 

de lâmpadas, tecidos, creme dental, alimentos, cloro, medicamentos e uma infinidade de 

produtos que fazem parte da vida humana. 

Ross (2007) comenta que toda ação humana no ambiente natural ou alterado tem 

consequências de impactos em diferentes níveis, desorganizando o ambiente em diversas 

classes de agressão, conduzindo, muitas vezes, a processos até mesmo irreversíveis. Para 

Gerasimov (1980) apud Ross (2007): 

 
[...] é preciso considerar que no atual estágio tecnológico, científico e 
econômico a que chegou o homem do século 20 é impossível desconsiderar 
que a cada dia a expansão do aproveitamento dos recursos naturais está 
sendo necessária à humanidade. Por outro lado, uma série de problemas 
sobre esses fatos não são facilmente solucionados. Entre esses está o de 
que a natureza é incapaz, por si mesma, de absorver totalmente os dejetos 
do homem. Há que considerar ainda que muitas alterações feitas pelo 
homem no ambiente, tidas como impactos positivos, depois de algum tempo 
revelam-se como surpresas desagradáveis e, por último, há que se levar em 
conta que não se tem, até o momento, métodos cientificamente 
fundamentados para aquilatar o grau admissível de intervenção do homem, 
em um determinado ambiente. (GERASIMOV, 1980, apud ROSS, 2007, p. 
15). 
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TABELA 23 – Distribuição amostral de CNS ocorrendo em tipos de litologia. 

  Litologia Frequência Porcent.
 Calcário, metapelito 213 18,2 
  Calcarenito, calcilutito, 

Folhelho 197 16,9 

  Metacalcarenito, 
Metacalcilutito 195 16,7 

  Calcário 121 10,4 
  Calcarenito e calcissiltito 

com níveis grafitosos 37 3,2 

  Canga 31 2,7 
  Calcário, dolomito 30 2,6 
  Granito 30 2,6 
  Filito, metarenito, 

Metassiltito, metarenito 
Congl. 

25 2,1 

  Areia, cascalho 20 1,7 
  Arcóseo, argilito, 

Calcarenito, dolomito, 
Folhelho 

18 1,5 

  Dolomito 17 1,5 
  Quartzito 17 1,5 
  Calcarenito, calcário, 

siltito 16 1,4 

  Filito, metarenito, mica- 
xisto, grafita xisto 15 1,3 

  Argilito, metassiltito, 
Sericita filito carbonoso 11 0,9 

  Arenito 10 0,9 
  Quartzito, metassiltito, 

metargilito 10 0,9 

  Folhelho, arenito fino, 
arenito siltico-argiloso 9 0,8 

  Arcóseo, conglomerado 8 0,7 
  Areia, argila, silte 8 0,7 
  Filito, metarenito, 

metaconglomerado, 
metapelito, 

8 0,7 

  Aglomerado, areia, 
argila, laterita 7 0,6 

 Quartzo-arenito 7 0,6 
  Subtotal  1.060 91,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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  Litologia Frequência Porcent. 

Valid Filito, quartzito, 
metarenito 06 0,5 

  Mármore, metassiltito, 
Metamarga 06 0,5 

  Metaconglomerado 
06 0,5 

  Quartzo-metarenito, 
Quartzito, muscovita 
Quartzito 

06 0,5 

  Anfibolito, micaxisto 
05 0,4 

  Arenito, pelito, arenito 
Conglomerático 05 0,4 

  Filito, ardósia, 
metassiltito 05 0,4 

  Gnaisse 05 0,4 
  

Calcarenito 04 0,3 

  Subtotal  48 3,9 
 Total  1.108 95,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA 23 – (Continuação) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se, por um lado, esses índices indicam o potencial brasileiro de acontecimentos 

espeleológicos em rochas calcárias, por outro demonstra também as possíveis pressões 

sobre o patrimônio, sobretudo por que há um interesse direto no aproveitamento econômico 

dessa litologia que oportuniza a geração de diversas commodities, entre as quais destacam-

se cimento, calcário e derivados, conforme já debatido em seções anteriores. 

Uma vez admitido que esses bens minerais estão relacionados diretamente com as 

necessidades humanas é por que, de fato, a sociedade vem a cada momento os requerendo 

para sua satisfação. Um dos maiores exemplos refere-se à construção civil na realização da 

casa própria. Pode-se dizer que uma residência vem da mineração, com os elementos 

construtivos e as principais substâncias minerais utilizadas presentes da fundação ao 

acabamento: (concreto: areia, brita, calcário, ferro; bloco: areia, brita, calcário; vidro: areia, 

calcário, feldspato; louça sanitária: caulim, calcário, feldspato, talco; tinta: calcário, talco, 

caulim, titânio, óxidos metálicos, etc.). 

De igual modo, o uso do calcário é tradicionalmente reconhecido na agricultura, pois 

além do proveito para a correção da acidez do solo, é útil também para fornecimento de 
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cálcio e magnésio como nutrientes para as plantas, além de melhorar a eficiência dos 

fertilizantes, entre outros benefícios já discutidos. 

O DNPM (2008) também reconhece o calcário, entre as substâncias não-metálicas, 

como de grande destaque por figurar nas principais listas de produção de minerais, 

principalmente por que dele se extrai o cimento – pilar-base na cadeia industrial da 

construção civil. Para o órgão, o calcário, além de ser considerado insumo de grande apreço 

ao cimento, é admitido também como essencial na produção da cal que, produzida a partir 

da calcinação do calcário ou dolomito, apresenta grande importância e volume quanto à sua 

aplicação no setor agrícola (corretivo de solos), destacando a produção nacional expressiva, 

o que favorece baixos volumes de importação. Na publicação dos dados (DNPM, 2006) as 

informações anunciam que o calcário no ano de 2005 foi: 

[...] medido na ordem de 49 milhões de toneladas (t), o indicado com 30 
milhões de t, a inferida 26, e a lavrável com 44 milhões de t. Além disso, o 
calcário envolve de pessoal ocupado nas Minas 6.502 trabalhadores e nas 
usinas 5.314, sem contar o pessoal envolvido na produção do dolomito e 
magnesita. (DNPM, 2006, p. 51). 

Com relação à compensação financeira pela explotação de recursos minerais, são 

definidas diversas alíquotas. Segundo o DNPM (2006), os carbonatos, que associados aos 

metais nobres, às pedras preciosas e às pedras coradas lapidáveis, ficam na ordem de 

0,2%. Verificando outros minerais, o minério de ferro mantém-se como maior fonte de 

receita de CFEM, 58,59% do total recolhido em 2005, seguido de alumínio (7,47%), caulim 

(3,15%), manganês (3,13%), ouro (2,79%) e calcário/dolomito (2,80%). Importa destacar 

que o somatório da arrecadação destes corresponde à aproximadamente 4/5 do total de 

CFEM, ou seja, R$ 304 milhões do arrecadado (74,8%). (DNPM, 2006, p. 45). 

Esse poderio de arrecadação é devido ao fomento constante do órgão para a 

explotação dos recursos naturais que, a cada ano, vêm indicando elevação nos volumes de 

rocha lavrada. Para tanto, ampliam-se as frentes de lavras abrindo novas minas e 

incrementando as já existentes. Para o DNPM (2007a), no Brasil havia 2.641 minas em 

2006. Desse total, 130 eram de grande porte, 625 de médio porte e 1.886 de pequeno porte, 

ou 71,4% do total. Operam na modalidade, a céu aberto, 2.597 minas, 41 subterrâneas e 3 

mistas. Nos últimos 6 anos, o crescimento do número de grandes minas foi de 6,5% ao ano, 

superando a taxa referente ao total de minas, que foi de 3,5%. No mesmo período, o 

crescimento médio anual foi de 3,0% nas de médio tamanho e 3,5% nas pequenas minas.  
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Para o órgão de fomento à mineração – DNPM (2007a) – o conjunto das minas foi 

estratificado de acordo com a produção bruta (rum-of-mine), resultando em três categorias 

de porte, conforme demonstrado na Tabela 24: 

[...] as grandes minas acima de 1 milhão t/ano; a das médias (entre até 1 
milhão de t e maior que 100 mil t/ano) e a das pequenas (até 100 mil t. e 
maior que 10 mil t/ano). Da mesma forma, as categorias de porte foram 
decompostas em nove classes, sendo que as grandes possuem duas 
classes (G1 e G2); as médias quatro (M1, M2, M3 e M4) e as pequenas três 
(P1, P2 e P3). Na Tabela 1, cada categoria de porte ou classe está 
caracterizada por um intervalo do tipo < x ≤, onde x é a produção bruta. 
(DNPM, 2007a, p. 04). 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dessa classificação foi possível verificar o volume de rocha calcária lavrada e a 

importância da litologia no contexto econômico. No levantamento realizado foi possível 

identificar as principais mineradoras enquadradas na classificação do DNPM (2007a). A 

título de comparação de dados, foi possível focalizar tão-somente o calcário e o dolomito, 

objetivando conhecer a importância dessa atividade econômica e seus reflexos dentro do 

contexto espeleológico estudado. 

A Figura 36 auxilia compreender melhor o esforço dessa representação sistemática 

que procurou sintetizar a realidade econômica brasileira em torno do calcário. Das 318 

empresas cadastradas no DNPM e licenciadas por outros órgãos (ambientais), foram feitas 

as seleções em função do envolvimento com a explotação do calcário e do dolomito. 

Dessas, 21 estão classificadas pelo órgão como de grande porte, as chamadas G2, 

representando 7% do total, ou seja, aquelas que produzem acima de 3 milhões de t/ano. 

Ainda no grupo das grandes mineradoras, ergue-se as G1 com produção média entre 1 e 3 

milhões de t/ano, totalizando quatro empresas, o que significa 1% desses empreendimentos 

envolvidos no negócio. Importa registrar que focalizando apenas o grupo das mineradoras 

 

Portes das minas Classes Maior que: (t/ano) Menor ou igual a: (t/ano) 

Grandes G2 3.000.000  
 G1 1.000.000 3.000.000 

 M4 500.000 1.000.000 
Médias M3 300.000 500.000 

 M2 150.000 300.000 
 M1 100.000 150.000 
 P3 50.000 100.000 

Pequenas P2 20.000 50.000 
 P1 10.000 20.000 

TABELA 24 – Minas brasileiras classificadas pela produção bruta, ton/ano. 

Fonte: DNPM (2007a), p. 4, a partir do Anuário Mineral Brasileiro. 
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TABELA 25 – Frequência da atividade de 
mineração de calcário e dolomito coexistindo 
com municípios onde ocorrem CNS. 
 

 Frequência Porcent.

Valid Sim 485 41,49
  Não 684 58,51
  Total 1.169 100,00

Fonte: Elaboração própria a partir de DNPM (2007a), p. 49-53. 

58.51%

41.49%

Não
Sim

FIGURA 37 – Distribuição percentual da amostra da atividade de mineração de 
calcário e de dolomito coexistindo com municípios onde ocorre CNS. 
Fonte: Elaboração própria a partir de DNPM (2007a), p. 49-53. 

da atividade minerária em função da distribuição de cavidades investigadas e das situações 

que sucedem em torno destas. 

A Tabela 25 e a Figura 37 apresentam como foi realizado o exercício. Inicialmente, 

buscamos nos relatórios de mineração apresentados pelo DNPM (2006, 2007a, b, 2008) as 

informações relativas ao calcário e ao dolomito, sistematizando dados de produção e 

arrecadação, empresas e municípios onde estão instaladas as minas de explotação desses 

minérios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram lançadas na base de dados estabelecida para esta tese as informações 

minerárias comparadas com cada uma das 1.169 cavidades amostradas, donde se buscou 

conhecer preliminarmente qual a frequência da atividade de mineração de calcário e 

dolomito coexistindo com municípios onde estão ocorrendo CNS. 

Os resultados demonstraram que 485 CNSs (41,49%) estão ocorrendo em municípios 

com forte explotação de calcário e dolomito, o que poderá servir de algum tipo de indício 
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para precauções futuras, e 684 cavernas (58,51%) não estão coexistindo com esse tipo 

mineração.  

Embora esses dados possam formar diversos entendimentos e juízos, cabem aqui três 

esclarecimentos importantes: o primeiro é que para esse levantamento atentou-se apenas 

para as minerações estritamente relacionadas com calcário e dolomito, entre várias 

atividades minerárias conhecidas, sejam essas de pequeno ou grande porte, conforme 

comentado. O segundo é que foram utilizados dados oficiais, estudando a lista de 

mineradoras e a produção relacionadas nos documentos da mineração (anuários, etc.), 

publicados e disponibilizados pelo DNPM, embora existam números muito superiores aos ali 

demonstrados, uma vez que é notório o exercício de atividades de mineração sem o devido 

licenciamento, ou seja, os denominados “atividades informais” que, na verdade, afeiçoam-se 

à clandestinidade, conforme veremos a seguir, e, assim, não figuram nas listas oficiais. E o 

terceiro é que essa pesquisa não buscou delimitar o tipo de impacto que porventura exista 

ou que esteja colocando em risco iminente alguma cavidade amostrada, pois não foi essa a 

motivação para a construção desta tese. Para isso, dever-se-ia realizar outro tipo de 

levantamento, que seria convalidar, por meio de coordenadas geográficas, tanto as frentes 

de lavras (minas) como os entornos/bocas, de cada uma das CNSs amostradas, utilizando o 

Global Positioning System (GPS) para confirmar se está sendo cumprida e respeitada a 

distância existente entre a mina e a CNS, que são, no mínimo, de 250 m (duzentos e 

cinquenta metros) em forma de poligonal convexa, de acordo com o § 3º do art. 4º da 

Resolução Conama nº 347/2004 que determina, in verbis: 

Art. 4º 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. 

§ 3º 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 cinquenta metros, em forma de poligonal 
convexa. 

 

Feitos esses esclarecimentos prossegue-se na discussão dos demais pontos 

importantes, procurando identificar aspectos de maior destaque nessa classificação 

inquietante entre aproveitamento econômico de recursos minerários e ocorrência de CNS. 

Embora essa discussão possibilite inúmeras inferências, a partir daqui optou-se por 

realizar ampliação somente sobre um ponto que é, sem sombra de dúvida, o de maior 
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conflito nos últimos tempos, ou seja, aqueles enquadrados dentro do SIM, que recepcionam 

minas e mineradores coexistindo com CNS, dentro da realidade amostrada com estados, 

solos, bioma e municípios. 

Desejou-se inicialmente conhecer a distribuição de CNSs em relação a cada estado, 

identificadas na amostra com ocorrência em mineração de rocha calcária. Foram elaboradas 

as Figuras 38A e B com o intuito de verificar quais unidades da Federação que mais se 

enquadram nessa classificação. Daqui em diante todas as investigações foram construídas 

utilizando o coeficiente de contingência em medida de associação de variáveis. Para 

construir a Figura 51 foram utilizados ESTADOS (UF) e SIM/NÃO (atividade de mineração de 

calcário e de dolomito coexistindo ou não com CNS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

As Figuras 38A e B facilitam ainda compreender como vem sucedendo o cenário entre 

mineração em estados que ocorrem CNS. Minas Gerais distingue-se dos demais diante de 

uma ocorrência de 287 CNS (24,55%), seguido do Rio Grande do Norte com 42 (3,59%), o 

Distrito Federal com 38 (3,25%), o Mato Grosso do Sul com 37 (3,16%) e o Mato Grosso 

com 33 (2,82%), informações fundamentais para a definição de prioridades de governança 

ambiental de qualidade. 

No tocante à pedologia, a Figura 39 realça com maior clareza o visual de distribuição 

dos solos. A figura confirma a distribuição dos Latossolos Vermelhos coexistindo com 

mineração em rocha calcária e os Cambissolos Háplicos não. 
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FIGURAS 38A e B – Distribuição de CNS dentro das unidades da Federação, 
coexistindo com mineração em rocha calcária. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Referindo-se aos biomas, as Figuras 40A e B confirmam o comportamento majoritário 

do Cerrado em relação aos demais. Com uma representação de 393 CNSs (33,62%) 

ocorrendo dentro do Cerrado em áreas de mineração de calcário, trata-se de um dado 

extremamente importante para ampliar e aperfeiçoar ações eficazes de gestão prioritária 

sobre os ecossistemas que fazem parte desse bioma. Outro dado interessante, embora haja 

toda uma preocupação com o bioma Mata Atlântica, nesta amostragem demonstrou haver 

348 (29,76%) ocorrências espeleológicas livres de possíveis pressões minerárias de 

calcário. 
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FIGURA 39 – Distribuição de CNS dentro dos principais táxons 
pedológicos coexistindo com mineração de rocha calcária. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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FIGURA 41 – Identificação dos municípios mais significativos em ocorrência de 
CNS coexistindo com mineração em rocha calcária. 

Fonte: Elaboração própria a partir de DNPM (2007a), p. 49-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando o coeficiente de contingência em medida de associação das variáveis 

MUNICÍPIOS e SIM/NÃO (atividade de mineração de calcário e dolomito coexistindo ou não 

com municípios onde ocorrem CNS), foi produzida a Figura 41 que possibilita comprovar 

dois municípios proeminentes – Pains e Arcos, em Minas Gerais. 

 

A Figura 41 permite ainda visualizar que municípios que recepcionam atividades de 

mineração, como é o caso de Governador Dix-Sept Rosado (RN) possuem ocorrências na 

ordem de 39 CNS (3,34%), além dos municípios mineiros de Arcos, com 86 (7,36%), e 

Pains com 130 (11,12%), entre os ativos ambientais espeleológicos amostrados mais 

significativos. Essas informações são de grande valia para que tomadores de decisão 

executem estratégias dentro de políticas públicas específicas para qualquer ação necessária 

no campo do comando e controle sobre empreendimentos que afetam o patrimônio 

espeleológico ali instalado. 

Especificamente sobre os municípios mineiros, foi elaborado o Mapa 12 com o intuito 

de facilitar a leitura do assunto que será discutido. Nessa mesorregião a grande mão de 

obra gerada nas cidades gira em torno do calcário. Para o DNPM (2004), a mineração de 

calcários e dolomitos são responsáveis pelo desenvolvimento industrial intenso nos 
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MAPA 12 – Principais municípios produtores de calcário e dolomito dentro da 
mesorregião do oeste de Minas Gerais. 
Fonte: Elaboração própria a partir do geoprocessamento dos arquivos shapefile fornecidos via 
download por IBGE (http://www.ibge.gov.br) e GeoMinas (http://www.geominas.mg.gov.br/). 

municípios de Arcos, Bambuí, Doresópolis, Córrego Fundo, Iguatama, Formiga e Pains. 

Essa atividade, que se desenvolve há mais de 34 anos na região, é a maior geradora de 

empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No diagnóstico da situação, o DNPM (2004) avalia que impactos positivos do ponto de 

vista socioeconômico e negativos do ponto de vista ambiental são consequência de 

significativo número de empreendimentos com portes diferenciados entre si, conforme já 

discutidos na Figura 36. Esse órgão entende que na região, de forma genérica, as maiores e 

mais capitalizadas empresas de explotação mineral estão situadas em Arcos (Figuras 42 a 

47), as médias em Pains e Iguatama, e os pequenos empreendimentos em Bambuí, 

Doresópolis, Formiga e Córrego Fundo (Mapa 12). 

A grande disponibilidade de calcário faz da mesorregião do oeste de Minas Gerais o 

ponto de referência mundial nesse tipo de negócio, sendo, talvez, por isso, que as cidades 

daquela região são popularmente conhecidas como capitais mundiais do calcário, conforme 

testemunhado na viagem de campo realizada (Figura 42). 
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São várias as empresas de grande e médio porte que explotam e mineram o calcário. 

Um dos destaques em mineração no município de Arcos é a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN). A história da CSN se confunde com a própria história da mineração no 

Brasil. 

De acordo com a CSN (2008), a história da empresa teve início em 1941 quando o 

Presidente Getúlio Vargas assinou, em 9 de abril, o decreto para a criação da empresa. Dez 

anos antes, havia sido criada a Comissão Militar de Estudos Metalúrgicos. Em 1946 foi 

oficialmente aceso o alto-forno I, quando, em 1961, as mineradoras Casa de Pedra, em 

Congonhas, e Arcos (MG) são incorporadas à CSN, assegurando-lhe autossuficiência em 

minério de ferro e em fundentes, calcário e dolomita, respectivamente. 

 A partir de 2001, a CSN, após marcar o início do processo de internacionalização, 

obtém a certificação ISO 14001 e em 2007 passa a figurar entre as maiores mineradoras do 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 42 – Placa na entrada de Pains/MG. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

FIGURA 43 - Empresa de calcinação em Arcos/MG. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

 
FIGURA 44 – Mina Bocaina CSN/Arcos. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

 
FIGURA 45 – Mina Bocaina CSN/Arcos. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 
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As Figuras 44 a 47 mostram a Mina Bocaina na cidade de Arcos. Para a CSN (2008), 

essa mina continuará sendo responsável pelo suprimento de fundentes siderúrgicos 

(calcário e dolomito) para a Usina Presidente Vargas que, transportados pela Ferrovia 

Centro Atlântica (FCA) (Figura 47), dará segmento para a transferência para a unidade em 

Volta Redonda (RJ) de 1,9 milhão de toneladas de calcário e de dolomito. Segundo a 

empresa, os rejeitos do processo são depositados nas barragens de decantação e 

posteriormente vendidos como corretivos de solo. 

Ainda na visão da empresa, a capacidade de produção de Arcos é de 4 milhões de 

toneladas de fundentes. Assim como a Casa de Pedra, a Mineração da Bocaina possui 

minério de excelente qualidade e seu calcário é considerado o melhor do Brasil para fins 

metalúrgicos. A empresa também anuncia que a Mina Bocaina também produzirá o clínquer, 

matéria-prima para a fabricação de cimento. Os investimentos previstos para esse projeto 

são da ordem de US$ 112 milhões. 

Com todo esse poderio, a CSN (2008) anuncia ter obtido em 2007 os maiores 

recordes de sua história: um lucro líquido da ordem de R$ 2,9 bilhões e receita líquida de R$ 

11,4 bilhões, dando uma ideia de como o calcário estimula vantagens e rendimentos 

importantes. 

Embora seja notório o potencial de mineração de calcário identificado e disponível na 

mesorregião do oeste de Minas Gerais, da probabilidade de geração de emprego e renda, 

bem como de toda ansiedade dos governos municipais para recebimento dos royalties e 

CFEM pagos pelas empresas mineradoras aos municípios, na verdade um grande problema 

se instalou juntamente com toda essa expectativa. Se, por um lado, as grandes, médias e 

pequenas empresas de mineração instaladas em Arcos, por serem mais capitalizadas, 

 
FIGURA 46 – Mina Bocaina CSN/Arcos. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

 
FIGURA 47 – Transferência de fundentes da 
Mina Bocaina p/ U. Pres. Vargas (RJ). 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 
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podem cumprir as fases do licenciamento ambiental, e assim estarem atualizadas com os 

tributos legais, por outro não se pode afirmar com convicção que esse mesmo panorama 

seja hegemônico em toda mesorregião do oeste de Minas Gerais. 

A grande oferta associada à forte demanda por calcário deixou a região numa situação 

complexa, pois na medida que se eleva a informalidade ergue-se também as sonegações e 

a ausência das condições legais para a captação de recursos, agravando os problemas 

sociais como escassez de escolas, professores e postos de saúde, mantendo analfabetos, 

doentes e aumentando a criminalidade, bem como todos os males advindos dessa situação. 

Soma-se a isso, a dificuldade encontrada pelos órgãos do governo em corrigir as atividades 

irregulares para a explotação do calcário. Com uma simples checagem de campo, pode-se 

ter a real dimensão das informalidades exercidas, irradiadas ao longo dos municípios de 

Pains, Iguatama, Bambuí, Doresópolis, Formiga e, sobretudo, Córrego Fundo. 

Na tentativa de solucionar o problema instalado, o DNPM (2004) relata que algumas 

mobilizações já foram iniciadas no âmbito do Ministério Público Estadual, Feam, Copam, 

DNPM e Câmara Legislativa do estado de Minas Gerais, com o intuito de solucionar os 

problemas acerca da situação daquela região. Termos de ajustamento de condutas já foram 

propostos entre o Ministério Público Estadual e mineradores, mas ainda não obtiveram os 

resultados esperados. O documento afirma que apesar do esforço na tentativa de superação 

dos problemas ambientais, gerados em decorrência da atividade de mineração, não houve 

um denominador comum que atendesse às expectativas almejadas pelos mineradores e os 

órgãos fiscalizadores. 

Embora a informalidade seja exercida em toda região, a maior concentração está no 

município de Córrego Fundo. Na avaliação do DNPM op. cit. isso é devido ao favorecimento 

topográfico para a explotação do calcário. A maioria da população do município está 

envolvida direta ou indiretamente pela mineração, uma vez ser a principal atividade 

geradora de empregos e recursos para a cidade. Atualmente, estima-se um número de 

6.000 empregos diretos e indiretos ligados ao aproveitamento do calcário. Um operário de 

mão de obra não qualificada chega a ganhar R$ 600,00 a R$ 800,00 por mês nas pedreiras. 

Córrego Fundo, com população estimada em 2004 de 5.465 habitantes, tem como 

principal atividade a produção da cal, no entanto, algumas empresas utilizam a matéria-

prima como corretivo de solos, ração animal e cimento, sendo que os rejeitos gerados são 

aproveitados com brita para a construção civil. O valor da tonelada de pedra bruta para a 

fabricação da cal na região gira em torno de R$ 14,00 nos fornos. A própria Prefeitura de 

Córrego Fundo chancela que a cal produzida na cidade é considerada uma das melhores do 
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País (Figura 48). A cidade, até 1995, pertencia ao município de Formiga, quando então foi 

emancipada a partir de dezembro de 1996. Dista da capital 200 km, tem uma área de 

105,387 km², com uma população de 5.873 habitantes (IBGE/2008), com densidade de 53,1 

hab./km², IDH 0,730 (PNUD/2000), PIB de R$ 53.810.281,00 e PIB per capita de R$ 

9.961,18 (IBGE/2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As operações de lavra sendo realizadas a céu aberto podem ser facilmente 

observadas. A Figura 49 demonstra a extração do calcário de forma manual. Nessa região, 

usualmente, as bancadas das encostas são manobradas de maneira semimecanizada e/ou 

mecanizada. Em geral, inicia-se com o decapeamento da cobertura vegetal e em seguida 

com a retirada do material estéril. 

FIGURA 48 – Placa na cidade de C. Fundo/MG. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

FIGURA 49 – Operação manual de lavra em 
bancada de encosta. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007).

 
FIGURA 50 – Retirada manual do calcário 
para industrialização. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

FIGURA 51 – Madeira para os fornos de 
calcinação. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 
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De acordo com o DNPM op. cit., o material extraído é constituído em 98% por rochas 

carbonáticas maciças que são desmontadas com o emprego de explosivos. Isso por que o 

calcário é muito coeso, com alta resistência mecânica e dureza na escala de Mohs, de 2,5, o 

que, somente com uso de explosivo é que se consegue desintegrá-lo. Normalmente, a rocha 

é penetrada com perfuratrizes manuais (marteletes) ou perfuratrizes montadas sobre 

carretas que, preenchendo os furos com explosivos, executam a detonação. Com a rocha 

fracionada é feito o transporte. O carregamento do calcário (Figura 50) pode ser 

mecanizado, mas normalmente é manual, sendo juntadas as frações de rocha em pequenos 

caminhões, que são terceirizados pelos mineradores. 

No estudo apresentado pelo DNPM op. cit., o uso indiscriminado de explosivos não 

tem nenhuma orientação técnica, bem como inexiste um plano de fogo a ser seguido, o que 

vem provocando grandes perdas no aproveitamento do calcário, acrescidas da preocupação 

única, dos mineradores, em fazer a extração de forma menos onerosa, no material de valor 

econômico, sem critérios de explotação.  

Os riscos a que os trabalhadores informais são submetidos, também são reais e 

devem ser considerados. Em conversas dentro da mina, foram expostas histórias incríveis 

de situações em que grandes partes de rochas, no momento do desmonte, caíram por cima 

de pessoas, causando sérios ferimentos. Não obstante, aos perigos da explosão somam as 

ameaças reais de lesões irreversíveis. Perigos de vida como esses estão ocorrendo a todo o 

momento, pois além de se tratar de uma atividade de gravidade elevada, constatou-se 

também ausência total de equipamentos pessoais de segurança, como capacetes, óculos, 

luvas, botas ou qualquer outro recurso de pronto atendimento, como medicamentos, talas, 

etc., ficando os trabalhadores entregues à própria sorte e risco. Junta-se a isso, o agravante 

de as minas estarem situadas em locais de difícil acesso, o que piora ainda mais a situação, 

caso haja urgência da condução do acidentado ao pronto-socorro. 

O processo de calcinação da rocha calcária é também de difícil realização. Após o 

desmonte das rochas maiores, elas são quebradas com marreta em pequenos fragmentos 

(Figura 52) e somente com esses diâmetros são aceitas para calcinação. Para o DNPM op. 

cit., na região existem desde fornos de fabricação artesanal (forno menor, Figura 54) até 

fornos com tecnologia melhor (forno maior – Figura 53). Esses fornos são alimentados 

basicamente com madeira nativa e folhas secas para elevar a temperatura (Figuras 54 e 

55). 
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FIGURA 52 – Fragmentos de rocha calcária 
destinados à calcinação. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007).

FIGURA 53 – Modelo de forno maior. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

 

FIGURA 55 – Abastecimento do forno 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

FIGURA 54 – Modelo de forno menor. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

FIGURA 57– Armazenamento da cal para 
transporte e comercialização. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 

FIGURA 56 – Retirada da cal do forno. 
Fonte: Pesquisa de campo (novembro de 2007). 
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Segundo os mineradores, a seleção manual do calcário por meio da marroagem 

permite a obtenção da cal de melhor qualidade, eliminando impurezas no processo de 

calcinação. Para tanto, a rocha calcária é submetida à alta temperatura (calcinação), 

variando de 850 ºC a 1.200 ºC (Figura 54). Nessa reação química, o carbonato de cálcio 

(cal) e o dióxido de carbono se desprendem, resultando na cal (Figuras 56). Essa reação 

química é realizada com a seguinte equação: 

 
CaCO3 + calor = CaO + CO2, onde: 

 
CaCO3 = carbonato de cálcio 
CaO = óxido de cálcio 
CO2 – dióxido de carbono 

O próprio DNPM op. cit. declara e reconhece que os impactos sobre o cenário 

paisagístico são sentidos na região, com total falta de controle na disposição de rejeitos, 

provocando o soterramento da vegetação natural nas áreas do entorno da lavra e nas 

margens de drenagens locais, além de exercer influência nos corpos de águas naturais da 

região, seja por processos de assoreamento, alteração da qualidade da água ou 

degradação da mata ciliar. Contudo, entre todas essas preocupações, a maior delas refere-

se à degradação de grutas e de cavernas provocadas pela atividade de mineração que, 

segundo levantamento do Ibama, abrange 740 grutas na região, sendo 200 já 

cadastradas20. 

Prosseguindo com a determinação de caracterizar e descrever com maior propriedade 

a amostra da pesquisa, passaremos agora a comentar sobre a representatividade de CNS 

em relação à potencialidade agrícola do solo, procurando conhecer se esta pesquisa nos 

oferece parâmetros para inferir como, onde e por que o patrimônio espeleológico tem ou não 

algum tipo de pressão que o ameace, o que, em última instância, poderá ser útil para a 

tomada de decisão dos gestores públicos que têm como missão salvaguardá-lo. 

Se, por um lado, os solos constituem um dos recursos naturais de suma importância 

para a vida, pois são capazes de suportarem as vegetações dos biomas, bem como toda 

forma de cultivo para a produção de alimentos destinados à sobrevivência humana, por 

outro o potencial agrícola oferece a ferramenta necessária para melhor aproveitamento das 

características do solo. 

                                                 
20 Esses dados referem-se ao levantamento de 2004. Com a devida atualização para 2008, a mesorregião do 
Oeste de Minas Gerais passa a contar com os seguintes números conhecidos de cavernas: Pains (804), Arcos 
(215) Iguatama (90) Doresópolis (84) e Córrego Fundo (49), totalizando 1.242 CNSs convalidadas na base de 
dados, o que representa 19,04% do País. Considerando o percentual dentro da amostragem, o índice fica em 
18,90%, com 221 CNSs amostradas no mesmo domínio territorial. 
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Na concepção do IBGE (1997) apud Arruda (2008), o uso do solo, de uma forma 

racional e adequada, representa fator imprescindível para a obtenção de resultados 

satisfatórios nos empreendimentos agrícolas ou em quaisquer outros setores que utilizem o 

solo como elemento integrante de suas atividades. Para chegar a tais resultados é 

necessário conhecer as características intrínsecas e extrínsecas do solo, por meio da 

interpretação de suas características, para subsidiar a avaliação de seu comportamento ou 

aptidão, quando submetido a diferentes tipos de exploração, ou seja, a potencialidade 

agrícola. 

Já para Pereira et al. (2006), o uso inadequado dos recursos naturais, sem levar em 

conta as potencialidades dos agroecossistemas, é uma das principais causas da 

degradação ambiental, com sérios comprometimentos do solo, da água, da biodiversidade e 

da qualidade de vida das comunidades. Os autores consideram que sob a ótica 

agroecológica, a avaliação da aptidão agrícola reveste-se de grande importância, pois se 

sabe que, historicamente, a ocupação agrícola das terras tem ocasionado problemas 

ambientais decorrentes não só do uso indevido de áreas frágeis, mas também da 

sobreutilização de terras (uso do solo acima de sua capacidade produtiva). Citando Curi et 

al. (1992), eles admitem que o uso de uma área não é conduzido de forma compatível com 

sua real aptidão agrícola, resultando em problemas de degradação de agroecossistemas, 

trazendo junto a perda de competitividade do setor agrícola e a deterioração da qualidade 

de vida da população. 

A literatura reconhece inúmeras interpretações para descrever e definir o potencial de 

uso do solo. Arruda op. cit., ao citar Ramalho Filho e Beek (1994), comenta que para a 

agricultura, as terras podem ser classificadas, de acordo com sua aptidão, para várias 

culturas, sob diferentes condições de manejo e viabilidade de melhoramento, considerando-

se as necessidades de fertilizantes e corretivos, o que possibilita a avaliação da demanda 

desses insumos em função da área cultivada. 

Dessa forma, para melhor definir aptidão agrícola do solo são necessários alguns 

procedimentos importantes. Na visão de Arruda op. cit.: 

[...] para se chegar às classes de aptidão agrícola toma-se hipoteticamente, 
como referência, um solo ideal, ou seja, aquele que preenche os requisitos 
ou condições ambientais ideais para a maioria das culturas, tais como 
profundidade, fertilidade, boa capacidade de armazenamento de água, boa 
drenagem interna, baixa erodibilidade, relevo favorável à mecanização e 
condições térmicas e hídricas adequadas para o crescimento e 
desenvolvimento das culturas. Partindo desse conceito de solo ideal, 
quaisquer outras variações apresentadas, que não preencherem as 
exigências atribuídas, serão consideradas como desvios, constituindo 
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limitações ao uso agrícola. Tais desvios são caracterizados em diferentes 
classes de aptidão agrícola, denominadas boa, regular, restrita e inapta, 
para cada tipo de utilização indicado. (ARRUDA, 2008, p.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUADRO 8 – Estrutura do método de avaliação da 
aptidão agrícola das terras. 
Fonte: Pereira (2002) p. 54. (adaptado) 

Avaliação da aptidão agrícola 

Atividades Potencialidades 

Lavouras Boa 

Pasto plantado Regular 

Silvicultura e pasto natural Restrita 

Preservação (solo e/ou relevo 
e/ou clima) 

Inapta 

Potencialidade agrícola dos solos 
Potencialidades Principais limitações 

Boa Praticamente sem limitações. 
Boa a regular Deficiência de nutrientes. 

Regular a boa Riscos de inundações e deficiências de drenagem e de 
nutrientes. 

Regular Deficiência de nutrientes e teores elevados de alumínio. 

Regular a restrita Deficiência de nutrientes, teores elevados de alumínio, 
pequena profundidade e fortes declives. 

Restrita Fortes declives, susceptibilidade à erosão, deficiência de 
drenagem e de nutrientes e teores elevados de alumínio. 

Restrita e desfavorável Teores elevados de sódio, deficiência de drenagem e 
riscos de inundações. 

Desfavorável 
Áreas atualmente desaconselháveis à utilização agrícola 
por terem limitações muito fortes de solos e/ou 
topografia. 

QUADRO 9 – Potencialidade agrícola e limitações dos solos. 
Fonte: IBGE, Atlas Nacional do Brasil, 1992, obtido via download em www.ibge.gov.br. 
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O Quadro 8 demonstra um exemplo de estrutura do método de avaliação da aptidão 

agrícola das terras proposto por Pereira (2002). Para a investigação da amostra nesta tese, 

optou-se por ampliar um pouco mais essas classes, razão pela qual julgou conveniente que 

a base conceitual sobre aptidão agrícola envolvida com CNS se utilizasse de definições de 

IBGE (1992), conforme demonstrado no Quadro 9. 

Com o emprego da técnica da sobreposição, foi realizado o cruzamento dos dados 

inerentes às ocorrências de CNS com potencialidade agrícola da área de entorno da 

caverna (Mapa 12). Para esse exaustivo exercício, foram utilizadas ferramentas de mapas 

interativos disponibilizados em www.ibge.gov.br com auxílio de outros mapas 

georreferenciados. Depois foi criada uma variável na base de dados, denominada “potencial 

agrícola”, para lançar os critérios de potencialidade do solo relacionandos para cada uma 

das CNSs amostradas. Com isso, foi possível executar a frequência e outros testes para 

distribuição amostral de CNS em função do potencial agrícola predominante (Tabela 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 26 – Distribuição amostral de CNS ocorrendo em função do 
potencial agrícola predominante. 

 Frequência Porcent. 

Valid Regular 390 33,36
  Restrita 362 30,97
  Regular a restrita 240 20,53
  Boa 92 7,87
  Desfavorável 80 6,84
  Restrita a desfavorável 03 0,26
  Regular a boa 02 0,17
  Total 1.169 100,00

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1992) e demais mapas interativos 
disponíveis em www.ibge.gov.br. 



 
 

230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
MAPA 13 – Potencialidade agrícola dos solos. 
Fonte: IBGE, Atlas Nacional do Brasil, 1992, obtido via download em www.ibge.gov.br. 

 



231 
 

O resultado demonstrou que 390 CNSs foram selecionadas com potencial agrícola 

REGULAR, ou seja, representando 33,36% de cavernas que estão instaladas em solos com 

alguma deficiência de nutrientes e com teores elevados de alumínio. Se agregarmos a estas 

o potencial agrícola BOA, ou seja, cavidades posicionadas em terras sem nenhuma 

limitação, representando 7,87% para 92 cavidades, 41,23% de ativos ambientais 

espeleológicos podem estar sujeitos a algum tipo de impacto ambiental. 

Para melhor apurar esse cenário e prosseguindo no estudo dos dados sobre a Tabela 

26, foi possível perceber que 362 CNS, representando 30,97% da amostra, têm potencial 

agrícola RESTRITO, ou seja, relacionados com fortes declives, susceptibilidade à erosão, 

deficiência de drenagem, nutrientes e teores elevados de alumínio. Observando as 240 

cavidades selecionadas com o potencial agrícola de REGULAR a RESTRITO, com índice na 

ordem de 20,53% de cavernas ocorrendo em áreas de deficiência de nutrientes, teores 

elevados de alumínio, pequena profundidade e fortes declives, foi possível inferir que 

92,73% de CNSs (um índice muito elevado) podem sofrer algum tipo de externalidade, 

significando dizer que CNSs dentro desse corte irão necessitar de uma gestão ambiental 

mais focada, com vistas a realizar um bom acompanhamento, pois estão situadas na linha 

de frente da expansão da fronteira agrícola que, tradicionalmente, já sofreu alteração ou 

está em vias da mecanização para a correção das limitações do solo, visando o melhor 

aproveitamento da terra para a produção. 

Outro tipo de verificação foi realizado conferindo as relações entre os biomas, o 

potencial agrícola e CNS. Essa verificação é importante porque vem acontecendo nos 

biomas impactos ambientais que os descaracterizam a cada ano. Tal situação fez surgir 

uma discussão para verificar como seria a distribuição amostral da ocorrência de CNS 

diante dos biomas e do potencial agrícola identificados nesta investigação científica. 

A Tabela 27 e a Figura 58 possibilitaram respostas a essa inquietação, demonstrando 

a distribuição de ocorrência de CNS em função dos biomas cruzados com o potencial 

agrícola. Nessa relação de contingência em medida de associação entre as variáveis BIOMA 

e POTENCIAL AGRÍCOLA foi possível inferir sobre cada uma das potencialidades identificadas. 

Assim, percebeu-se que o bioma Cerrado participa com 509 CNSs com percentual de 

43,54%. Os biomas Mata Atlântica com 364 (31,13%), Caatinga com 252 (21,55%), 

Pantanal com 25 (2,13%) e a transição Cerrado/Caatinga com 19 (1,62%). Para conhecer o 

intervalo de confiança de 96,22% é preciso incluir três importantes biomas, ou seja, Cerrado, 

Mata Atlântica e Caatinga, para perceber a interferência da potencialidade agrícola no 

contexto de CNS. 
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A respeito dos destaques individuais nesses três biomas, percebe-se ainda na Figura 

58 a ampliação da potencialidade REGULAR dentro do bioma Mata Atlântica, RESTRITO no 

bioma Cerrado e de REGULAR a RESTRITO na Caatinga, denotando três características 

distintas, mas com expressivo desenvolvimento em relação aos demais, o que poderá servir 
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Regular a Boa
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10,95%

FIGURA 58 – Distribuição amostral da ocorrência de 
CNS diante dos biomas e do potencial agrícola. 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1992) e demais 
mapas interativos disponíveis em www.ibge.gov.br. 

TABELA 27 – Distribuição amostral de CNS ocorrendo em função dos biomas e do 
potencial agrícola predominante. 

 
Cerrado M. 

Atlântica Caat. Pant. 
Tr. 

Cerr./
Caat. 

Total 

Pot. agrícola Boa 0 0 92 0 0 92
 Regular a boa 0 0 2 0 0 2
 Regular 147 206 13 8 16 390
 Regular a restrita 82 10 128 17 3 240
 Restrita 228 134 0 0 0 362
 Restrita a desfavorável 3 0 0 0 0 3
 Desfavorável 49 14 17 0 0 80

Total 509 364 252 25 19 1.169
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1992) e demais mapas interativos disponível em www.ibge.gov.br. 
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de parâmetro à definição de prioridades estratégicas, caso seja esse o interesse em 

principiar ações específicas em prol do patrimônio espeleológico ali instalado. 

A partir da Tabela 28 e da Figura 59 é possível apresentar uma classificação da 

amostra de CNS ocorrendo em função dos tipos de solo e do potencial agrícola. Esse 

cruzamento é interessante uma vez que o segundo depende muito de como se apresenta o 

primeiro, ou seja, a potencialidade agrícola é definida em função das características 

principais do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 28 – Distribuição amostral de CNS ocorrendo em função dos tipos de solo e 
do potencial agrícola. 

 Potencial_Agrícola  

SOLOS 
Boa Regular 

a boa 
Regular 

Regular 
a 

restrita 
Restrita 

Restrita 
a 

desfav. 
Desf. Total 

  Plintossolo Pétrico 0 0 0 0 0 0 7 7
  Plintossolo Háplico 0 0 0 0 0 0 7 7
  Planossolo Háplico 0 1 0 0 0 0 0 1
  Neossolo Quartzarênico 0 0 33 6 0 0 6 45
  Neossolo Litólico 0 0 4 6 1 0 4 15
  Luvissolo Crômico 0 0 0 0 0 0 1 1
  Latossolo Vermelho-

Amarelo 0 0 19 7 24 0 13 63

  Latossolo Vermelho 0 0 39 4 218 0 6 267
  Latossolo Amarelo 0 0 8 3 0 0 0 11
  Gleissolo Háplico 0 0 1 0 0 0 0 1
  Espodossolo 

Ferrocárbico 0 0 0 0 0 0 4 4

  Chernossolo Rêndzico 0 0 9 17 0 0 0 26
  Cambissolo Húmico 0 0 0 0 3 0 0 3
  Cambissolo Háplico 92 1 209 116 81 0 23 522
  Argilossolo Vermelho-

Amarelo 0 0 50 32 25 0 8 115

  Argilossolo Vermelho 0 0 15 49 5 3 1 73
  Argilossolo Amarelo 0 0 3 0 5 0 0 8

Total 92 2 390 240 362 3 80 1.169
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1992) e demais mapas interativos disponíveis em 
www.ibge.gov.br. 
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Conforme pode ser notado na Tabela 28 e na Figura 59, a potencialidade REGULAR, 

além de possuir as maiores ocorrências de cavidades, também apresenta a maior 

variabilidade entre os tipos de solo, destacando os indivíduos em Cambissolos Háplicos, 

representando 209 (17,88%). Já para a potencialidade RESTRITA, esse cruzamento ficou 

associado aos Latossolos Vermelhos significando 218 (18,64%). No raciocínio entre 

ocorrência e variância, os tipos de solos Cambissolos Háplicos, com 522 cavidades, 

representam 44,65% e os Latossolos Vermelhos, com 277 cavidades, representam 22,84%, 

do total da amostra. Conforme pode ser visto na Figura 59, esses dois tipos de solos se 

destacam em relação aos demais, sugerindo que CNSs localizadas dentro dessas tipologias 

poderão ser impactadas em função do incremento da produção agrícola requerido para 

essas pedologias. 

Importa consignar ainda que diversas lentes de aumento focam cada um dos biomas e 

dos solos. Mas até para não tornar enfadonha a leitura e não prejudicar a perfeita 

compreensão desta pesquisa de tese optou-se por comentar as situações de maior 

proeminência, como é o caso do bioma Cerrado, diante de sua importância para CNS. 

A Figura 60 mostra a real distribuição dentro da amostra de CNS ocorrendo em função 

do potencial agrícola e da tipologia de solo, demonstrando esse cruzamento 

especificamente com relação ao bioma Cerrado. Tal investigação foi provocada 

principalmente por que o bioma Cerrado demonstrou nas discussões anteriores destaque 

expressivo expondo maiores índices de ocorrência de cavernas, bem como evidências que 
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FIGURA 59 – Distribuição amostral de CNS ocorrendo em 
função dos tipos de solo e do potencial agrícola. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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recaíram sobre esse bioma diante da importância ecológica, ameaças e impactos, conforme 

ilustram os Mapas 3, 4 e 5, a Tabela 2 e as Figuras 4A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 60 – Distribuição amostral de ocorrência de 509 CNSs 
com potencial agrícola e solo específico do bioma Cerrado. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA 29 – Distribuição amostral de CNS ocorrendo em função do 
potencial agrícola, dos solos e dos biomas. 

  Biomas  

  Caat. Cerr. MA TCC Total 

LV Pot. agr. Desfavorável 0 4 2  6 
  Restrita 0 218 0  218 
  Regular a 

restrita 2 1 1  4 

  Regular 0 34 5  39 
 Total 2 257 8  267 
CH Pot. agr. Desfavorável 14 8 1 0 23 
  Restrita 0 1 80 0 81 
  Regular a 

restrita 110 6 0 0 116 

  Regular 3 16 175 15 209 
  Regular a boa 1 0 0 0 1 
  Boa 92 0 0 0 92 
 Total 220 31 256 15 522 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1992) e demais mapas interativos 
disponíveis em www.ibge.gov.br. 
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No exame da Tabela 29 é possível analisar a distribuição amostral de CNS ocorrendo 

em função do potencial agrícola, dos solos e dos biomas. Conforme pode ser observado, o 

destaque maior fica com o bioma Cerrado. Os táxons Latossolo Vermelho (LA) e 

Cambissolo Háplico (CH) destacam-se nesse bioma na potencialidade RESTRITA, com 218 

cavidades, o que significa 18,64% do total. Se consideradas as outras potencialidades, 

especificamente com o Latossolo Vermelho, esse número sobe para 257, representando 

21,98%. Quanto à potencialidade REGULAR dentro do bioma Cerrado, embora não se tenha 

observado números expressivos, é destacada pela maior variabilidade, significando 147 

CNSs (12,57%) do total. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O número válido de 1.169 CNSs amostradas nesta tese representa uma quota 

importante das diversas características da população de cavernas conhecidas até então, 

conforme já discutido na Seção 4.5. Com 17,93% de representatividade desses ativos 

ambientais, a pesquisa possibilitou discutir os diversos aspectos de suas distribuições, 

notadamente em relação às unidades de conservação, biomas, tipologia pedológica, 

litologia, cruzando as características dessas variáveis com estados, municípios, ocorrência 

de mineração, etc. 

Os resultados demonstrados dão prova da importância e da magnitude das 

informações e diante da intensidade e da dinâmica dos dados trabalhados, foi possível 

estabelecer resultados expressivos até então não conhecidos na literatura. 

Utilizando a ferramenta da análise discriminante, os resultados tornaram-se mais 

robustos, o que possibilitou determinar grupos originais de CNS com vistas a distinguir 

dentro de um cenário de confiabilidade e com base nos testes científicos exaustivamente 

testados, uma nova classificação para as cavernas do Brasil, o que, em última análise, 

poderá ser útil não somente para atender aos objetivos da pesquisa, mas, sobretudo, para 

subsidiar a tomada de decisão dentro da complexa gestão ambiental espeleológica. 

Conforme veremos neste capítulo, a combinação linear de variáveis independentes 

(critérios de relevância), estabelecidas pela análise discriminante, classificou e especificou 

muito bem as categorias da variável dependente (atributos), permitindo atingir 62,1% de 

correta classificação no teste de preferências dos especialistas, e de 95,7% na validação do 

teste da análise discriminante, quando se classificou os grupos de maneira mais eficaz. 

Esta investigação propiciou, além da identificação do problema e da classificação 

corretamente dos grupos de CNS, estimar os coeficientes e avaliar a significância estatística 

com o respectivo grau de exatidão, interpretando corretamente os resultados da função 

discriminante e sua devida validade. 
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5.1 ANÁLISE DISCRIMINANTE (EM CAVERNAS) 

 

A análise discriminante foi empregada nesta modelagem de pesquisa, por constituir a 

ferramenta adequada para medir os diferentes grupos de atributos de qualidade em relação 

aos critérios de relevância de CNSs amostradas.  

Empregando ferramenta de análise discriminante examinou dados da variável 

dependente ATRIBUTO [Quadro 7 (p.186 - Seção 4.3)] com as variáveis previsoras ou 

independentes, de natureza intervalar, que são os 16 critérios de relevância definidos pela 

Resolução Conama nº 347/2004, assim definidas: DIMENSÃO, MORFOLOGIA, VALORES 

PAISAGÍSTICOS, PECULIARIDADES GEOLÓGICAS, PECULIARIDADES GEOMORFOLÓGICAS, 

PECULIARIDADES MINERALÓGICAS, VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS, VESTÍGIOS PALEONTOLÓGICOS, 

RECURSOS HÍDRICOS, ECOSSISTEMAS FRÁGEIS, ESPÉCIES ENDÊMICAS, ESPÉCIES RARAS, 

ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, DIVERSIDADE BIOLÓGICA, RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL 

e RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA. 

Diante dos resultados desta pesquisa foi possível conhecer a distribuição das 

relevâncias para cada uma das 1.169 cavernas investigadas. A Figura 61 aloca a densidade 

das variáveis na função canônica discriminante de todos os grupos de atributos 

classificados, considerando a mensuração dos critérios de relevância na visão dos 

especialistas. Por meio dessas figuras é possível visualizar as proximidades dos centroides 

de cada um de seus respectivos grupos. A correlação canônica possibilita ter o alcance da 

associação entre os escores discriminantes e os grupos. Na figura é possível perceber que 

há tantos centroides quantos grupos – um para cada conjunto. 
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Para Corrar et al. (2007, p. 240), a obtenção dos centroides pode ser a partir das 

respectivas probabilidades para a obtenção do ponto de corte ideal, que servirá para 

classificar os casos da função discriminante canônica. Para a definição do ponto de corte 

identificado nesta pesquisa foi realizado o cruzamento dos critérios de relevância de CNSs 

amostradas com os atributos de qualidade imputados pelos especialistas, utilizando, para 

isso, a seguinte equação: 
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FIGURA 61 – Densidade de CNSs classificadas na função canônica discriminante para a 
variável Atributo, considerando os critérios de relevância mensurados pelos especialistas. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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onde: 

Z = escore crítico para n diferente. 

n1 = número de observações do atributo 1 (ecológico) 

n2 = número de observações do atributo 2 (ambiental) 

n3 = número de observações do atributo 3 (cênico) 

n4 = número de observações do atributo 4 (científico) 

n5 = número de observações do atributo 5 (histórico-cultural) 

n6 = número de observações do atributo 6 (socioeconômico) 

Z1 = ponto centroide do atributo 1 

Z2 = ponto centroide do atributo 2  

(e assim por diante...). 

 

Os pontos de corte ideais foram obtidos (Tabela AxB1 – Anexo B) para cada uma das 

funções. Assim, a pesquisa identificou as probabilidades prioritárias dos grupos que mais 

discriminaram, sob a ótica dos especialistas (Tabela AxB2), apresentando os resultados da 

seguinte maneira: ambiental (60,8%), ecológico (20,0%), científico (10,4%), cênico (4,7%), 

socioeconômico (2,7%) e histórico-cultural (1,5%). 

Baseado nesses índices foi construída a Figura 62 para melhor visualizar o tamanho 

de cada um dos grupos discriminados. Percebe-se nitidamente como o atributo ambiental se 

destaca em comparação com os demais. Cabe esclarecer que, enquanto houver essa 

concentração para o grupo ambiental classificado, o critério será muito bem empregado 

pelos especialistas, apesar de admitir certa dificuldade para distinguir entre esse atributo e o 

ecológico.  

Embora preliminarmente pareça ser a mesma coisa, na verdade a pesquisa requereu 

dos especialistas uma atenção muito forte sobre a distinção entre esses dois grupos. O 

conceito para escolha de CNS dentro do atributo ECOLÓGICO foi no sentido de verificar se a 

caverna contribuiria, de fato, para a manutenção do equilíbrio ecológico de sua área de 

influência e vice-versa. Já para o conceito para a escolha de CNS dentro do atributo 

AMBIENTAL o conceito fixou a ideia em definir se o ativo ambiental espeleológico era 

merecedor de ser consagrado à criação de unidade de conservação, ou se já estava 

Ponto centroide (Z) = 
n1Z2 + n2Z1

n1 + n2 
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inserido nos limites de uma categoria de UC, objetivando proteger e manter a diversidade 

biológica, bem como os recursos naturais e culturais associados. 

Dessa forma, embora houvesse essa dificuldade de distinção, o conceito foi bem 

colocado, satisfazendo às expectativas, por alcançar índices muito interessantes na 

classificação da função discriminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da fixação do ponto de corte e conhecidos os grupos que mais discriminaram, 

foram obtidos os resultados da análise discriminante dos seis grupos de atributos 

classificados pelos especialistas no julgamento dos critérios de relevância de CNSs 

amostradas. 

A Tabela 30 apresenta os resultados finais da discriminante original avaliada, expondo 

o prognóstico de 62,1% de correta classificação procedida pelos especialistas. 

 

 

FIGURA 62 – Distribuição de CNSs corretamente classificadas na discriminante original 
(especialistas) em relação aos critérios de relevância e atributos de qualidade. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA 30 – Resultado da análise discriminante dos seis grupos de atributos classificados 
pelos especialistas em função do julgamento dos critérios de relevância de CNSs 
amostradas. 

    Grupos Prognosticadosb,c  

    Atributos Ecol. Amb. Cên Cient. Hist-
Cult Socio Total 

 Original Ecológico 53 164 0 5 7 5 234
    Ambiental 22 640 2 12 14 21 711
    Cênico 4 40 1 1 1 8 55
    Científico 10 83 0 11 9 8 121
    Histórico-

cultural 0 7 1 1 7 1 17

    Socioeconômico 2 13 0 1 1 14 31
 Validação cru- Ecológico 50 164 0 7 7 6 234
  zada(a) Ambiental 23 636 3 12 15 22 711
    Cênico 4 40 0 1 1 9 55
    Científico 12 82 0 10 9 8 121
    Histórico-

cultural 0 7 1 2 6 1 17

    Socioeconômico 2 13 3 2 1 10 31
% Original Ecológico 22,6 70,1 ,0 2,1 3,0 2,1 100,0
    Ambiental 3,1 90,0 ,3 1,7 2,0 3,0 100,0
    Cênico 7,3 72,7 1,8 1,8 1,8 14,5 100,0
    Científico 8,3 68,6 ,0 9,1 7,4 6,6 100,0
    Histórico-

cultural 0,0 41,2 5,9 5,9 41,2 5,9 100,0

    Socioeconômico 6,5 41,9 ,0 3,2 3,2 45,2 100,0
% Validação cru- Ecológico 21,4 70,1 ,0 3,0 3,0 2,6 100,0
 zada(a) Ambiental 3,2 89,5 ,4 1,7 2,1 3,1 100,0
    Cênico 7,3 72,7 ,0 1,8 1,8 16,4 100,0
    Científico 9,9 67,8 ,0 8,3 7,4 6,6 100,0
    Histórico-

cultural 0,0 41,2 5,9 11,8 35,3 5,9 100,0

    Socioeconômico 6,5 41,9 9,7 6,5 3,2 32,3 100,0
a. A validação cruzada foi realizada somente para esses casos na análise. Em validação cruzada, cada caso 
é classificado pelas funções derivadas dos casos diferentes entre todos pesquisados.  
b. 62,1% dos casos originais agrupados foram classificados corretamente. 
c. 60,9% dos casos agrupados na validação cruzada foram classificados corretamente. 
Fonte: Dados da pesquisa. 



243 
 

Para Corrar et al., op. cit., o teste de validação cruzada é conhecido na literatura como 

o teste de Lachenbruch21, em que cada caso da amostra é retirado para se obter a 

validação cruzada e assim uma nova função é gerada e aplicada para verificar a capacidade 

de classificação.  

O teste foi desenvolvido para identificar as variáveis que foram consideradas as 

melhores discriminadoras (Tabela AxB3) atendendo os valores considerados pelos 

especialistas, entre as quais destacaram-se RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA, RELEVÂNCIA 

HISTÓRICO- CULTURAL, VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS, VALORES PAISAGÍSTICOS, MORFOLOGIA, 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA e RECURSOS HÍDRICOS. Esse teste foi realizado a partir da soma dos 

quadrados dos erros, dentro dos grupos, e a soma dos quadrados dos erros totais, 

representando a proporção da variabilidade total que não foi explicada pelas diferenças 

entre todos os conjuntos, oportunizando, assim, conhecer a igualdade dos centroides dos 

grupos. 

No auxílio do teste anterior, para a correta interpretação e avaliação das melhores 

variáveis que discriminam, atentou-se para o nível de significância de cada uma das 

variáveis estudadas (Tabela AxB3). Selecionando aquelas que obtiveram valores < 0,05, foi 

possível conhecer mais variáveis candidatas a serem rotuladas de melhores 

discriminadoras, entre as quais destacam-se DIMENSÃO, PECULIARIDADES GEOLÓGICAS, 

PECULIARIDADES GEOMORFOLÓGICAS, PECULIARIDADES MINERALÓGICAS, VESTÍGIOS 

PALEONTOLÓGICOS, RECURSOS HÍDRICOS, ECOSSISTEMAS FRÁGEIS, ESPÉCIES RARAS e 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA. 

Prosseguindo nas análises (Tabela AxB3), apenas duas variáveis – ESPÉCIES 

ENDÊMICAS e ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO – não são significantes na diferenciação 

entre os grupos, uma vez que permitem aceitar a hipótese nula da existência de grande 

similaridade entre os valores de relevância atribuídos pelos especialistas. 

                                                 
21 O Procedimento de Lachenbruch, Lachenbruch (1975), é uma técnica para avaliar a eficiência da regra de 
classificação e segue os seguintes passos: 
1. Escolher um dos grupos (amostras). 
2. Retirar uma observação do grupo. 
3. Construir uma regra de classificação com n1 - 1 observações restantes do grupo escolhido e n2 observações 
do segundo grupo, ou seja, para n1 + n2 – 1 observações. 
4. Classificar a observação retirada, usando a função obtida no passo 3. 
5. Realocar a observação descartada e repetir os passos 1 e 2 para todas as observações do primeiro grupo.  
6. Repetir os passos 1 a 5 para o segundo grupo. 
7. Finalmente, construir a regra de classificação com o total de n = n1 + n2 observações.  
Fonte: Guimarães, 2003. 
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Normalmente, quando há diversas séries de dados, como é o caso desta pesquisa, 

existem várias medidas que podem ser usadas para unir essas séries, permitindo verificar 

se estão se deslocando juntas ou não. A correlação e a covariância são métodos eficazes 

para investigar esses fenômenos. 

As Tabelas AxB4 e B5 demonstram a covariância e a correlação entre os critérios de 

relevância de CNSs. Sabe-se que a covariância é uma medida de associação (relação) 

linear entre duas variáveis aleatórias. Dessa forma, a covariância entre duas variáveis X e Y 

é igual à média de uma variável aleatória Z que, por sua vez, é o produto dos desvios de 

cada uma das duas variáveis X e Y em relação às suas respectivas médias. 

A literatura considera em teoria da probabilidade que a covariância verifica entre duas 

ou mais variáveis aleatórias reais, X e Y, os valores esperados E(X) = µX e E(Y) = µY, que 

podem ser definidas como: 

cov(X,Y) = E((X - µX)(Y - µY)), 

onde: e refere-se ao valor esperado e X e Y são variáveis que podem estar 

relacionadas entre si ou não. Para tanto, os cálculos são executados dentro da seguinte 

fórmula: 

cov(X,Y) = E((XY) – E(X) E(Y) 

A covariância geralmente permite testes mais sensíveis, pois investiga se duas ou 

mais variáveis aleatórias estão se movimentando e em que sentido. Essa relação 

sistemática entre variáveis previne se uma modificação em uma delas poderá ou não 

acarretar modificações correspondentes na outra.     

Assim, executando esses procedimentos para a aferição do teste de covariância e 

correlação (Tabela AxB4 e B5), destaca-se algumas boas discriminações sintetizadas no 

Quadro 10, quando são apresentados seis critérios de relevância mais importantes entre as 

variáveis selecionadas pela Matriz de Estrutura (Tabela AxB8), que identificou as melhores 

correlações dentro da função discriminante. 

A matriz de covariância entre os grupos possibilitou também visualizar se existem 

quebras de premissas de igual matriz de covariância entre os grupos. A confirmação final 

desse resultado demonstrou violação da premissa de igualdade, procedimento executado 

pelo teste Box’s M (Teste Premissa de Igualdade) apresentado na Tabela AxB6 (Anexo B), 

uma vez que o nível de significância ficou < que 0,05, denotando grande variância entre os 
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critérios de relevância imputados pelos especialistas. A decisão de rodar esse teste na 

análise dos resultados foi no sentido de medir o desempenho da função obtida e demonstrar 

que violações estatísticas não significam inviabilização da pesquisa e nem inconsistência 

dos dados, mas certificação da ausência da similaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados da AD produziram ainda cinco funções discriminantes (Tabela AxB7). 

Por meio de testes específicos, foi revelado o autovalor de cada uma das funções, obtido a 

partir da razão da soma de quadrados entre os grupos para a mesma soma dentro dos 

grupos. Esse procedimento possibilitou conhecer a função que exerce melhor poder 

explicativo, ou que possui maior peso sobre as demais, e com isso atentar para o indicador 

de superioridade entre todas as funções que mais discriminam, considerando os critérios de 

relevância e os atributos qualificados pelos especialistas. O autovalor identificado com 0,231 

na primeira função corrobora com 39,6%, o segundo com 26,8% e o terceiro com 23,4%  de 

Critérios de relevância Boa discriminação com: 

Relevância histórico-cultural, morfologia, peculiaridades 
geomorfológicas, recursos hídricos, peculiaridades 
geológicas e ecossistemas frágeis. 

Relevância socioeconômica 

Relevância histórico-cultural, relevância socioeconômica, 
vestígios paleontológicos, valores paisagísticos, 
peculiaridades geológicas e peculiaridades 
geomorfológicas. 

Vestígios arqueológicos 

Relevância socioeconômica, vestígios arqueológicos, 
peculiaridades geológicas, peculiaridades 
geomorfológicas, ecossistemas frágeis e dimensão. 

Relevância histórico-cultural 

Espécies ameaçadas de extinção, espécies raras, 
espécies endêmicas, vestígios paleontológicos, 
peculiaridades mineralógicas e ecossistemas frágeis. 

Diversidade biológica 

Morfologia, ecossistemas frágeis, dimensão, 
peculiaridades geomorfológicas, relevância 
socioeconômica e peculiaridades geológicas. 

Recursos hídricos 

Diversidade biológica, espécies raras, espécies 
ameaçadas de extinção, espécies endêmicas, vestígios 
arqueológicos e peculiaridades mineralógicas. 

Vestígios paleontológicos 

Peculiaridades geológicas, morfologia, ecossistemas 
frágeis, dimensão, peculiaridades mineralógicas e 
recursos hídricos. 

Peculiaridades geomorfológicas 

Espécies raras, espécies ameaçadas de extinção, 
diversidade biológica, vestígios paleontológicos, 
peculiaridades mineralógicas e ecossistemas frágeis. 

Espécies endêmicas 

Espécies endêmicas, espécies ameaçadas de extinção, 
diversidade biológica, vestígios paleontológicos, 
ecossistemas frágeis e peculiaridades mineralógicas. 

Espécies raras 

QUADRO 10 – Teste de correlação para boas discriminações dos especialistas. 
O Quadro 10 é uma síntese das Tabelas AxB4 , AxB5 e AxB8 (Anexo B), o que sugere análise conjunta. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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variabilidade. O fato é que essas três funções explicam 89,6% (≈90%) da variância dos 

dados, comprovando como boa a possibilidade para a execução da função discriminante. 

Para conhecer as variáveis (critérios de relevância de CNS) dentro de cada uma das 

funções, foi produzida uma matriz de estrutura (Tabela AxB8), que pode ser interpretada de 

maneira intelegível, em que as variáveis agrupadas com asteriscos são as que mais 

contribuem para a discriminação. Compilando as informações da Tabela AxB8 para melhor 

compreensão (matriz de estrutura), foi elaborado o Quadro 11 relacionando os critérios de 

relevância que mais discriminam, com base nas aferições atribuídas pelos especialistas. 

Naturalmente, alguma variável poderá aparecer em listas de prioridades diferentes nos 

resultados apresentados. Esse aspecto não se configura como problema maior, pois cada 

um dos testes executados empregou metodologias e critérios específicos, podendo 

ranquear alguma variável em posições distintas. A gama de testes disponíveis na 

modelagem permitiu utilizar um ou outro parâmetro para descrever alguma prioridade de 

variável que mais se coaduna com os interesses da pesquisa no contexto da discriminação, 

o que não significa conflitos de resultados. 

O Quadro 11 sintetiza as principais variáveis selecionadas dentro da matriz de 

estrutura que identificou as melhores para discriminação.  

Ao testar cada uma das funções entre si, os resultados apontam a capacidade do 

sistema de discriminar os elementos entre os grupos. No estudo dos dados conduzidos para 

a Tabela AxB9 ficou demonstrado que ao se dispor as funções: 1 por 5; 2 por 5; 3 por 5; 4 

por 5 e 5, quanto mais próximo de zero for o valor de Lambda e do nível de significância, 

mais intensa será a diferença entre as médias dos grupos, indicando que a função tem alta 

capacidade de discriminar os elementos entre os grupos. 

Para avaliar a suposição predeterminante da H0 (hipótese nula), na qual considera que 

os centroides dos grupos possuem proporções idênticas, foi necessário testar as funções 

simultaneamente, com vistas a relacioná-las e conhecer se há igualdades importantes e 

quantas podem ser removidas sem comprometer a discriminação.  Prosseguindo no estudo 

da Tabela AxB9, continuamos no exame das funções 1 por 5, 2 por 5, 3 por 5, 4 por 5 e 5. 

Os resultados apontam que a primeira função (1 through 5) indica que nenhuma remoção 

poderia desqualificá-la como a de melhor discriminante, o que a confirma como de boa 

validade e, portanto, indicadora de sua superioridade em relação às demais. De igual modo, 

o teste aponta que quando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta funções são 

removidas, o teste ainda é significativo (significância inferior a 5%). Somente quando são 
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removidas as quatro primeiras funções o teste demonstra não ser significativo. Esse teste 

orientou a pesquisa com a devida cautela de evitar o uso das variáveis da função 5 como 

aceitas ao critério de discriminação, em outras palavras, a função 5 não contribui 

significativamente para diferenciar os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No interesse de conhecer quais os coeficientes mais elevados entre as variáveis que 

são indicadoras para discriminação, foi executado o teste de normalização do coeficiente da 

função canônica discriminante (Tabela AxB10). Com esse procedimento foi possível medir 

as propriedades normalizadas indicando coeficientes elevados para: 

 
Função 1: Vestígios arqueológicos 

Relevância socioeconômica 
Diversidade biológica 
Morfologia 
Relevância histórico-cultural 

 

Função Variáveis % de Variância 

1 Relevância socioeconômica 76,26 

1 Vestígios arqueológicos 65,04 

1 Relevância histórico-cultural 60,72 

2 Diversidade biológica 46,42 

1 Recursos hídricos 40,48 

5 Vestígios paleontológicos 36,42 

1 Peculiaridades geomorfológicas 31,01 

2 Espécies raras 23,57 

5 Espécies ameaçadas de extinção 21,06 

2 Espécies endêmicas 17,88 

4 Peculiaridades geológicas -31,11 

5 Ecossistemas frágeis -34,04 

5 Dimensão -39,74 

5 Peculiaridades mineralógicas -43,68 

4 Valores paisagísticos -53,28 

4 Morfologia -55,51 

QUADRO 11 – Critérios de relevância que mais discriminam com base 
nas aferições atribuídas pelos especialistas (matriz de estrutura). 
Sinal negativo demonstra que o escore desce, aumentando a chance de 
menos discriminação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 



 
 

248 
 

Função 2: Valores paisagísticos 
Diversidade biológica 
Espécies raras 
Recursos hídricos 
Peculiaridades mineralógicas 
 

Função 3: Relevância histórico-cultural 
Espécies raras 
Peculiaridades geomorfológicas 
Diversidade biológica 
Valores paisagísticos 

 
Função 4: Espécies ameaçadas de extinção 

Diversidade biológica 
Vestígios arqueológicos 
Ecossistemas frágeis 
Peculiaridades geomorfológicas 

` 
Função 5: Espécies ameaçadas de extinção 

Vestígios paleontológicos 
Relevância histórico-cultural 
Recursos hídricos 
Relevância socioeconômica 

 

Perseverando em conhecer a normalização do coeficiente da função canônica 

discriminante, a seguir estão listadas as variáveis que obtiveram os índices considerados 

como de coeficientes elevados dentro das principais funções: 

• Morfologia se destaca nas funções 1 e 5; 
• Valores paisagísticos nas funções 2 e 4; 
• Peculiaridades geológicas na função 3; 
• Vestígios arqueológicos nas funções 1 e 4; 
• Vestígios paleontológicos na função 5; 
• Recursos hídricos na função 2; 
• Espécies endêmicas nas funções 2 e 5; 
• Espécies raras nas funções 2, 3, 4 e 5; 
• Espécies ameaçadas de extinção nas funções 1, 3, 4 e 5; 
• Diversidade biológica nas funções 1, 2 e 4; 
• Relevância histórico-cultural na função 3; 
• Relevância socioeconômica nas funções 1 e 3. 

 

 

Finalizando os testes em consolidação aos resultados no âmbito das preferências 

dos especialistas, que atingiu 62,1% de correta classificação, é elaborada a Figura 63 
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apresentando o mapa territorial das variáveis medidas nessa modelagem. Esse recurso é 

disposto para avaliar os resultados da análise discriminante, representando em gráfico a 

filiação ao grupo, em cada caso. (MALHOTRA, op. cit., p. 539). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O referido mapa territorial apresenta a dispersão de todos os grupos sobre a função 

1 e a função 2. A função 1 é disposta de forma horizontal e a função 2 vertical. Cada 

centroide de grupo é indicado por um asterisco. Quanto mais juntos forem os centroides, 

C 

Function 2 
       -6.0      -4.0      -2.0       .0       2.0       4.0       6.0 
         ôòòòòòòòòòôòòòòòòòòòôòòòòòòòòòôòòòòòòòòòôòòòòòòòòòôòòòòòòòòòô 
     6.0 ô                                                  16       ô 
         ó                                                 16        ó 
         ó                                                 16        ó 
         ó                                                16         ó 
         ó                                               16          ó 
         ó                                               16          ó 
     4.0 ô          ô         ô         ô         ô     16  ô        ô 
         ó                                              16           ó 
         ó                                             16            ó 
         ó                                             16            ó 
         ó                                            16             ó 
         ó                                            16             ó 
     2.0 ô          ô         ô         ô         ô  16     ô        ô 
         ó1111111111111111                           16              ó 
         ó22222222222222221111111111111111111111111116               ó 
         ó                2222222222222222222222222226               ó 
         ó                             *            26              ó 
         ó                                 *        26              ó 
      .0 ô          ô         ô         ô *       ô *6      ô        
         ó                             *            26              ó 
         ó                                           26              ó 
         ó                                    *      26             ó 
         ó                                           26              ó 
         ó                                           26              ó 
    -2.0 ô          ô         ô         ô         ô  26     ô        ô 
         ó                                           26              ó 
         ó                                           26              ó 
         ó                                           26              ó 
         ó                                           26              ó 
         ó                                            26             ó 
    -4.0 ô          ô         ô         ô         ô   26    ô        ô 
         ó                                            26             ó 
         ó                                            26             ó 
         ó                                            26             ó 
         ó                                            26             ó 
         ó                                            26             ó 
    -6.0 ô                                            26             ô 
         ôòòòòòòòòòôòòòòòòòòòôòòòòòòòòòôòòòòòòòòòôòòòòòòòòòôòòòòòòòòô 
       -6.0      -4.0      -2.0        .0       2.0       4.0      6.0 

Canonical Discriminant Function 1 
C 

FIGURA 63 – Mapa territorial da discriminante canônica sobre a 
classificação de CNS para a variável Atributo, em relação aos 
critérios de relevância, na visão dos especialistas. 
Símbolos usados no Mapa 
Territorial 
--------------------------------------------- 
1        1  Ecológico 
2        2  Ambiental 
3        3  Cênico 
4        4  Científico 
5        5  Histórico-cultural 
6        6  Socioeconômico 
*       Centroide do Grupo.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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menos discriminantes são os grupos e, inversamente, quanto mais distantes mais sugerem 

boa discriminação. 

O mapa indica que a função 2 separou bem os grupos 1 e 6 (maior valor) (ecológico 

e socioeconômico) dos grupos 2 e 6 (menor valor) (ambiental e socioeconômico). Essa 

função está reunida com as variáveis Valores Paisagísticos, Diversidade Biológica, Espécies 

Raras, Recursos Hídricos, Peculiaridades Mineralógicas, entre as que mais discriminam 

nessa função. 

Na função 1 o mapa revelou afastar melhor os grupos 1 e 2 (maior valor) (ecológico e 

socioeconômico) com também os mesmos grupos com menor valor. As variáveis que estão 

aliadas a sua estrutura são Vestígios Arqueológicos, Relevância Socioeconômica, 

Diversidade Biológica, Morfologia, Relevância Histórico-Cultural, entre as que mais 

discriminam nessa função. 
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5.2 ANÁLISE DISCRIMINANTE CONFIRMATÓRIA (EM CAVERNAS) 

 

É necessário que toda investigação relacionada com AD seja validada. Esse 

procedimento permite avaliar as taxas de discriminação incorretas e verificar o índice de 

distribuição que foram corretamente lançados, checando as variáveis para conhecer o grau 

de confiabilidade que a modelagem atingiu. 

Essa seção irá demonstrar a validade externa e interna da modelagem, procurando 

verificar a razão de sucesso e garantir que as médias ajustadas sejam indicadores válidos 

dentro dos testes de medição usados na seleção de variáveis independentes. 

Assim como nas medições da AD original (especialistas), esse procedimento 

estabeleceu também uma matriz de classificação que gerou uma amostra de validação 

reservada para legitimar a função discriminante, em que a pesquisa obteve a chancela 

adequada na precisão da melhor classificação discriminada possível entre os grupos 

identificados.  

A Figura 64 expõe a densidade das variáveis na função canônica discriminante de 

todos os grupos de atributos classificados na validação. Por meio dessas figuras, 

visualizam-se as proximidades dos centroides de cada um de seus respectivos grupos. 

Definiram-se, assim, novas médias centrais na reclassificação de validação, efetivando o 

centroide de cada um dos grupos. O cálculo dos novos centros foram estabelecidos pelo 

sistema, sendo apresentados na Tabela AxB12. Com isso, possibilitou, dentro dessa 

validação da AD, reclassificar os grupos identificados pelas probabilidades prioritárias de 

melhor discriminação, tendo uma nova configuração na classificação da seguinte maneira: 

Ambiental com 947 CNSs (81,0%), Ecológico com 91 CNSs (7,8%), Socioeconômico 

com 57 CNSs (4,9%), Histórico-Cultural com 39 CNSs (3,3%), Científico com 31 CNSs 

(2,7%) e Cênico com 4 CNSs (0,3%). 

Em rápida comparação visual entre a Figura 61 e a Figura 64, é possível perceber 

como as CNSs ficaram nessa nova reclassificação, muito mais próximas, apresentando 

densidade mais harmônica e consistente. 
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Assim, após ter a noção dos números corretos, dentro da nova classificação validada, 

foi possível construir a Figura 65. O atributo ambiental continuou em evidência destacando-

se em comparação com aos demais. Cabe esclarecer que essa reclassificação não teve 

interferência humana, tendo a própria modelagem identificado o melhor perfil das variáveis 
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FIGURA 64 – Densidade de CNSs classificadas na discriminante validada, 
considerando os atributos e os critérios de relevância. 

Fonte: Dados da pesquisa. 



253 
 

para promover novos agrupamentos discriminantes para a obtenção da confiabilidade de 

95,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante o ponto de corte, foi possível ter ciência dos grupos que mais discriminaram. 

Para tanto, é preciso conhecer os resultados da análise discriminante dos seis grupos de 

atributos reclassificados na validação. 

A Tabela 31 apresenta os resultados finais da discriminante validada. Os dados 

demonstram validação confirmatória em 95,7% de correta classificação. Essa tabela ainda 

exibiu que 94,4% dos casos agrupados na validação cruzada foram classificados 

corretamente. Esse procedimento permitiu que cada caso da amostra validada fosse 

retirado para se obter a validação cruzada e, assim, uma nova função foi gerada e aplicada 

para verificar a capacidade de classificar corretamente.  

 

 

 

 

FIGURA 65 – Distribuição de CNSs corretamente classificadas na discriminante 
validada em relação aos critérios de relevância e atributos de qualidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na execução do teste F-Anova (análise da variância) foi possível identificar as 

variáveis que foram consideradas no âmbito da validação e as melhores discriminadoras 

(Tabela AxB13), quais sejam: RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA, VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS, 

RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL, VALORES PAISAGÍSTICOS, RECURSOS HÍDRICOS, 

MORFOLOGIA E DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Esse novo rearranjo das variáveis, na verdade, 

apresentou pequenas alternâncias na disposição dos critérios de relevância validados, se 

comparado com os elencados na AD original. As pequenas trocas foram percebidas sobre 

TABELA 31 – Resultado da análise discriminante confirmatória (validada). 

    Grupos Prognosticadosb,c  

    Atributos Ecol. Amb. Cên Cient. Hist-
Cult Socio Total 

 Original Ecológico 70 20 0 0 1 0 91
    Ambiental 2 932 3 1 3 6 947
    Cênico 0 0 3 0 0 1 4
    Científico 1 6 0 22 1 1 31
    Histórico-

cultural 
0 0 0 2 37 0 39

    Socioeconômico 0 1 0 1 0 55 57
 Validação cru- Ecológico 67 21 0 2 1 0 91
  zada(a) Ambiental 2 928 4 1 4 8 947
    Cênico 1 1 0 0 0 2 4
    Científico 2 7 0 20 1 1 31
    Histórico-

cultural 
0 1 0 3 35 0 39

    Socioeconômico 0 2 0 1 0 54 57
% Original Ecológico 76,9 22,0 0,0 0,0 1,1 0,0 100,0
    Ambiental 0,2 98,4 0,3 0,1 0,3 0,6 100,0
    Cênico 0,0 0,0 75,

0
0,0 ,0 25,0 100,0

    Científico 3,2 19,4 0,0 71,0 3,2 3,2 100,0
    Histórico-

cultural 
0,0 0,0 0,0 5,1 94,9 0,0 100,0

    Socioeconômico 0,0 1,8 0,0 1,8 ,0 96,5 100,0
% Validação cru- Ecológico 73,6 23,1 0,0 2,2 1,1 0,0 100,0
 zada(a) Ambiental 0,2 98,0 0,4 0,1 0,4 0,8 100,0
    Cênico 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0
    Científico 6,5 22,6 0,0 64,5 3,2 3,2 100,0
    Histórico-

cultural 
0,0 2,6 0,0 7,7 89,7 0,0 100,0

    Socioeconômico 0,0 3,5 0,0 1,8 0,0 94,7 100,0
a. A validação cruzada foi realizada somente para esses casos na análise. Em validação cruzada, cada caso 
é classificado pelas funções derivadas dos casos diferentes entre todos os pesquisados.  
b. 95,7% dos casos originais agrupados foram classificados corretamente. 
c. 94,4% dos casos agrupados na validação cruzada foram classificados corretamente. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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as variáveis: Vestígios Arqueológicos discrimina mais que Valores Paisagísticos, sendo que 

Recursos Hídricos discrimina mais que Morfologia e Diversidade Biológica. 

Ao contrário da AD original, que selecionou algumas variáveis como candidatas a 

serem rotuladas de melhores discriminadoras, as medidas observadas na Tabela AxB13 

sustentaram no âmbito da AD confirmatória todas (100%) as variáveis que podem ser 

consideradas dignas de receberem esse título, pois apresentaram significância abaixo de 

0,05, razão pela qual pouparemos o leitor de listagens enfadonhas, bastando recorrer à 

referida tabela para tomar conhecimento dessa constatação. 

Ciente que o teste de covariância é mais sensível foi medida a validação da correlação 

entre as variáveis pesquisadas. As Tabelas AxB14 e B15 apresentam o resultado final 

convalidado da covariância e correlação dos critérios de relevância de CNS e de seus 

respectivos atributos. Esse teste foi essencial para determinar quais os critérios de 

relevância que podem ser considerados mais significativos entre as variáveis selecionadas 

pela Matriz de Estrutura (Tabela AxB16). O Quadro 12 sintetiza, para melhor compreensão, 

as melhores correlações dentro da função discriminante. 

Foi necessário também medir na matriz de covariância convalidada a possibilidade de 

existir quebras de premissas de igual matriz de covariância entre os grupos. Assim como na 

AD original, a confirmação final desse resultado demonstrou violação da premissa de 

igualdade, procedimento executado pelo teste Box’s M (Teste Premissa de Igualdade para 

Validação) apresentado na Tabela AxB18 (Anexo B), uma vez que o nível de significância 

ficou < que 0,05, denotando grande variância entre os critérios de relevância, certificando 

ausência da similaridade que pudesse contestar a discriminação. 

Os resultados da AD confirmatória produziram também cinco funções discriminantes 

(Tabela AxB19). Por meio de testes específicos foi revelado o autovalor de cada uma das 

funções, obtido a partir da razão da soma de quadrados entre os grupos, para a mesma 

soma dentro dos grupos. Esse procedimento possibilitou conhecer a função que exerce 

melhor poder explicativo, ou que possui maior peso sobre as demais, e, com isso, atentar 

para o indicador de superioridade, entre todas as funções que mais discriminam, 

considerando os critérios de relevância e os atributos convalidados. O autovalor identificado 

com 1.606 na primeira função corrobora com 42,2%; o segundo com 25,9%; e o terceiro 

com 24,5% de variabilidade. Em resumo, esses valores explicam 92,5% (3% de melhora 

somente nessas três funções se comparado com a AD original) no aspecto da variância dos 

dados. 
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A matriz de estrutura (Tabela AxB16) apresenta entre as variáveis pesquisadas na 

validação, aquelas que, agrupadas com asteriscos, mais contribuem para a discriminação. 

Reunindo os dados mais significativos apresentados nessa tábua estrutural, foi possível 

elaborar o Quadro 13 relacionando os critérios de relevância que mais fazem distinção após 

a execução dos testes de validação requeridos para uma boa análise discriminante. 

 

 

 

 

 

Critérios de relevância Boa discriminação com: 

Relevância histórico-cultural, peculiaridades 
geomorfológicas, peculiaridades geológicas, morfologia, 
ecossistemas frágeis e recursos hídricos. 

Relevância socioeconômica 

Relevância histórico-cultural, peculiaridades geológicas, 
valores paisagísticos, vestígios paleontológicos, dimensão 
e peculiaridades mineralógicas. 

Vestígios arqueológicos 

Relevância socioeconômica, peculiaridades geológicas, 
vestígios arqueológicos, ecossistemas frágeis, 
peculiaridades geomorfológicas e valores paisagísticos. 

Relevância histórico-cultural 

Peculiaridades geomorfológicas, dimensão, morfologia, 
ecossistemas frágeis, valores paisagísticos e 
peculiaridades mineralógicas. 

Peculiaridades geológicas 

Peculiaridades geológicas, dimensão, peculiaridades 
geomorfológicas, morfologia, ecossistemas frágeis e 
relevância histórico-cultural. 

Valores paisagísticos 

Espécies endêmicas, espécies raras, espécies ameaçadas 
de extinção, vestígios paleontológicos, peculiaridadesm 
mineralógicas e ecossistemas frágeis 

Diversidade biológica 

Dimensão, peculiaridades geomorfológicas, peculiaridades 
geológicas, ecossistemas frágeis, recursos hídricos e 
peculiaridades mineralógicas. 

Morfologia 

Peculiaridades geomorfológicas, ecossistemas frágeis, 
dimensão, peculiaridades geológicas, morfologia e valores 
paisagísticos. 

Peculiaridades mineralógicas 

Morfologia, peculiaridades geológicas, peculiaridades 
geomorfológicas, ecossistemas frágeis, valores 
paisagísticos e peculiaridades mineralógicas. 

Dimensão 

QUADRO 12 – Teste validado de correlação para boas discriminações. 
O Quadro 13 é uma síntese das Tabelas AxB14 , AxB15 e AxB16 (Anexo B), o que sugere análise conjunta. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Quadro 13 sintetiza as principais variáveis selecionadas dentro da matriz de 

estrutura. Com essa convergência foram identificadas as variáveis: RELEVÂNCIA 

SOCIOECONÔMICA, VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS, RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL, 

PECULIARIDADES GEOLÓGICAS e VALORES PAISAGÍSTICOS como as melhores para 

discriminação, ajustando 51,6%, 50,6%, 57,7%, 21,2% e 37,9%, respectivamente, de 

variância. 

 

No teste de relacionamento entre as funções, o sistema procurou verificar os índices 

discriminatórios entre os elementos dos grupos, demonstrando a aptidão de variância na 

modelagem de validação quando são dispostas as funções 1 por 5; 2 por 5; 3 por 5; 4 por 5 

e 5. Os resultados de Lambda e do nível de significância bem próximos de zero dão prova 

Variáveis/critérios 
Melhor 

discriminando 
na função 

% de Variância 

Relevância socioeconômica 1 51,6 

Vestígios arqueológicos 1 50,6 

Relevância histórico-cultural 3 57,7 

Peculiaridades geológicas 3 21,2 

Valores paisagísticos 4 37,9 

Diversidade biológica 4 -26,2 

Morfologia 5 -61,6 

Peculiaridades mineralógicas 5 -51,3 

Dimensão 5 -50,3 

Ecossistemas frágeis 5 -35,6 

Vestígios paleontológicos 5 33,7 

Recursos hídricos 5 -32,4 

Peculiaridades geomorfológicas 5 -25,2 

Espécies raras 5 24,5 

Espécies ameaçadas de extinção 5 23,4 

Espécies endêmicas 5 17,8 

QUADRO 13 – Critérios de relevância validados que mais 
discriminam. 
Sinal negativo demonstra que o escore desce, aumentando a chance de menos 
discriminação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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da grande diferença entre as médias dos grupos, indicando que a função tem alta 

capacidade de discriminar todos os elementos medidos. Assim, quando correlacionadas 

entre si, as funções apresentaram boa capacidade em discriminar, conforme demonstrado 

na Tabela AxB17. 

Analisando ainda os efeitos do teste da Tabela AxB17, foram verificadas as funções, 

simultaneamente, com vistas a relacioná-las, e conhecer se há igualdades importantes, e 

saber quantas podem ser removidas sem comprometer a discriminação. Os resultados 

apontaram que todas as funções estão aptas à discriminação, ou seja, mesmo que sejam 

removidas algumas dessas, ainda assim, a modelagem permanecerá com alto nível de 

confiança, razão pela qual as funções contribuem significativamente para diferenciar os 

grupos 

A Tabela AxB20 relaciona os coeficientes mais elevados entre as variáveis que são 

indicadoras para discriminação, considerando a normalização do coeficiente da função 

canônica discriminante validada. Assim, na sequência, são listadas as variáveis associadas 

às respectivas funções, quais sejam: 

 
Função 1: Vestígios arqueológicos 

Relevância socioeconômica 
Espécies raras 
Recursos hídricos 
Diversidade biológica 
Valores paisagísticos 

 
Função 2: Espécies raras 

Relevância histórico-cultural 
Diversidade biológica 
Valores paisagísticos 
Peculiaridades geomorfológicas 
Recursos hídricos 

 
Função 3: Espécies endêmicas 

Relevância histórico-cultural 
Morfologia 
Peculiaridades geomorfológicas 
Espécies raras 
Vestígios paleontológicos 

 
 
Função 4: Espécies raras 

Relevância socioeconômica 
Valores paisagísticos 
Peculiaridades geológicas 
Vestígios paleontológicos 
Peculiaridades mineralógicas 
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Função 5: Peculiaridades geológicas 
Espécies raras 
Vestígios paleontológicos 
Recursos hídricos 
Diversidade biológica 
Relevância histórico-cultural 

 

Ainda no uso dos critérios de normalização do coeficiente da função canônica 

discriminante validada, lista-se a seguir as variáveis que obtiveram os índices considerados 

como de coeficientes elevados, na maioria dos testes, apresentando o poder de influência 

dentro de cada uma das funções geradas, tais como: 

Relevância socioeconômica se destaca nas funções 1 e 4; 

Vestígios arqueológicos nas funções 1 e 5; 

Relevância histórico-cultural nas funções 2 e 3; 

Peculiaridades geológicas nas funções 4 e 5; 

Valores paisagísticos nas funções 2 e 4; 

Diversidade biológica nas funções 1 e 2; 

Morfologia nas funções 1 e 3; 

Peculiaridades mineralógicas nas funções 3 e 4; 

Dimensão nas funções 2 e 4. 

A Figura 66 expõe o mapa territorial das variáveis/critérios de relevâncias de CNSs 

dispersas entre todos os grupos pesquisados na validação, ou seja, no campo de ação da 

função 1 e da função 2. Essa demonstração é interessante para perceber que, por meio das 

distâncias entre os centróides, pode-se distinguir o quanto, mais ou menos, a função 

discriminante está se confirmando. Conforme visto no mapa territorial da Figura 63, os 

centroides apresentaram certa proximidade quando, na Figura 66, estes se afastaram mais, 

evidenciando boa discriminante, confirmando mais uma vez nessa modelagem validada.   
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O mapa indica que a função 2 (vertical) tende a separar os grupos 4 e 5 (maior valor) 

(científico e histórico-cultural) dos grupos 2 e 6 (menor valor) (ambiental e socioeconômico). 

Essa função está reunida com as variáveis Espécies Raras, Relevância Histórico-Cultural, 

Diversidade Biológica, Valores Paisagísticos, Peculiaridades Geomorfológicas e Recursos 

Hídricos. 
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Canonical Discriminant Function 1 

FIGURA 66 – Mapa territorial da discriminante canônica validada 
sobre a classificação de CNS para a variável Dis_Atrib, 
considerando a amostra dos critérios de relevância. 
Símbolos usados no Mapa Territorial 
------------------------------------------------------------ 
1        1  Ecológico 
2        2  Ambiental 
3        3  Cênico 
4        4  Científico 
5        5  Histórico-cultural 
6        6  Socioeconômico 
*       Centroide do Grupo 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Já para a função 1 (horizontal), o mapa revela que a discriminante afastou melhor os 

grupos 6 e 4 (maior valor) (ecológico e socioeconômico) dos grupos 2 e 5 (menor valor) 

(ambiental e histórico-cultural). Isso indica o grande poder discriminatório dessas funções, 

que exibi uma distinção muito clara e separou bem os grupos. Essa função está reunida 

com as variáveis Vestígios Arqueológicos, Relevância Socioeconômica, Espécies Raras, 

Recursos Hídricos, Diversidade Biológica e Valores Paisagísticos. Em suma, o mapa 

territorial ratifica o diagnóstico de boa discriminação nessa modelagem científica, 

exaustivamente investigada. 

A Figura 67 possibilita uma visão geral comparativa da distribuição de CNSs 

corretamente classificadas na discriminante original e validadas em relação aos critérios de 

relevância e atributos de qualidade. A Figura 68 mostra a comparação nos ganhos dos 

resultados finais nas discriminantes pesquisadas e descritas. 
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FIGURA 67 – Comparação da distribuição de CNSs corretamente 
classificadas na discriminante original e validadas em relação aos 
critérios de relevância e atributos de qualidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
FIGURA 68 – Comparação dos ganhos nos resultados da distribuição de 
CNSs corretamente classificadas na discriminante original (especialistas) e 
validadas em relação aos critérios de relevância e atributos de qualidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.3 ANÁLISE DISCRIMINANTE (EM MINERAÇÃO) 

 

Conforme demonstrado na Seção 1.3 a ideia de uma mineração sustentável entrou na 

agenda de muitos acordos e interesses internacionais, uma vez que as melhores e mais 

modernas operações de mineração representam grande melhoria em relação a vários 

aspectos, principalmente no exercício e alcance do desenvolvimento sustentável. 

Dessa forma, acredita-se que o setor mineral gere oportunidade excepcional, 

sobretudo em vencer a contradição importante que resume em satisfazer a demanda 

mundial por minerais, ao mesmo tempo de proteger o meio ambiente sem esquecer outros 

problemas relacionados com os impactos sociais. 

Foi demonstrada na Seção 4.5 como é expressiva a mineração em torno da extração 

do calcário e do dolomito. Conforme os dados trazidos e discutidos na Tabela 25 e na Figura 

37, os resultados demonstraram que 485 CNSs (41,49%) estão ocorrendo em municípios 

com forte explotação de calcário e dolomito, e 684 cavernas (58,51%) não estão coexistindo 

com esse tipo de mineração. 

Visando uma análise mais robusta, foram utilizadas ferramentas científicas da análise 

discriminante para melhor descrever esse cenário. Conforme pode ser percebido na Tabela 

32 os resultados finais da função discriminante original, avaliada para a mineração instalada 

em município com ocorrência de CNS, mostraram que a análise discriminante foi 

corretamente classificada em 73%, ao mesmo tempo em que 72,1% dos casos agrupados 

na validação cruzada também foram classificados corretamente. Esses resultados são 

importantes por que convalidam o exato prognóstico realizado na Seção 4.5 (Tabela 25 e 

Figura 37). 
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No teste para conhecer as variáveis consideradas como melhores discriminadoras 

(Tabela AxB25) de mineração instalada em município com ocorrência de CNS foram 

identificados Valores Paisagísticos, Peculiaridades Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, 

Peculiaridades Geológicas, Recursos Hídricos, Ecossistemas Frágeis, Relevância Histórico-

Cultural e Relevância Socioeconômica. As referidas variáveis foram selecionadas por 

apresentarem resultado significativo (Sig. < 0,05), assegurando confiabilidade de 95%. 

Esse teste foi importante por que guarda muita coerência científica que, embora sejam 

essas mesmas variáveis/critérios que se utilizam para discutir a temática de mineração, 

ocorrendo conjuntamente com cavernas, é a partir dessas que são produzidas informações, 

para a tomada de decisão a respeito dos procedimentos de gestão. O teste foi realizado a 

partir da soma dos quadrados dos erros, dentro dos grupos, e a soma dos quadrados dos 

erros totais, representando a proporção da variabilidade total que não foi explicada pelas 

diferenças entre todos os conjuntos, oportunizando, assim, conhecer a igualdade dos 

centroides dos grupos. 

Para o teste de correlação e de covariância (Tabelas AxB26 e B27), foi possível 

elaborar o Quadro 14 para identificar as variáveis que melhor se correlacionam e que 

sensatamente covariam dentro da função discriminante pesquisada. 

 

 

TABELA 32 – Resultado da análise discriminante sobre mineração instalada em 
município com ocorrência de CNS. 

 
    

Mineração instalada em 
município com CNS 

Grupos medidos 

Total Sim Não 
Count Original Sim 288 197 485

Não 119 565 684
Validação 
cruzada 

Sim 281 204 485
Não 122 562 684

% Original Sim 59,4 40,6 100,0
Não 17,4 82,6 100,0

Validação 
cruzada 

Sim 57,9 42,1 100,0
Não 17,8 82,2 100,0

a. A validação cruzada foi realizada somente para esses casos na análise. Em validação cruzada, 
cada caso é classificado pelas funções derivadas dos casos diferentes dentre todos pesquisados.  
b. 73,0% dos casos originais agrupados foram classificados corretamente. 
c. 72,1% dos casos agrupados na validação cruzada foram classificados corretamente. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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No interesse de verificar a violação da premissa de igualdade, foi executado o teste 

Box’s M (Teste Premissa de Igualdade) (Tabela AxB28, Anexo B),  apresentando um nível 

de significância < que 0,05, denotando grande variância entre os critérios de relevância para 

mineração instalada em município com ocorrência de CNS. 

O autovalor de 0,232 (Tabela AxB29) demonstrou que apenas uma função foi 

suficiente para explicar 100% da variância dos dados, corroborando como adequada a 

execução da função discriminante para mineração instalada em município com ocorrência 

de CNS. 

A matriz da estrutura (Tabela AxB30) apresentou as variáveis/critérios que mais 

contribuem para a discriminação, entre as quais destacam-se Relevância Histórico-Cultural, 

Valores Paisagísticos, Relevância Socioeconômica, Vestígios Arqueológicos, Ecossistemas 

Frágeis, Recursos Hídricos e Peculiaridades Geológicas, confirmando as variáveis 

identificadas no teste de correlação e de covariância (Tabelas AxB26 e B27). 

Critérios de relevância Boa discriminação com: 

Dimensão, morfologia, peculiaridades geológicas, 
peculiaridades geomorfológicas, recursos hídricos e 
ecossistemas frágeis. 

Valores paisagísticos 

Peculiaridades geomorfológicas, ecossistemas frágeis, 
peculiaridades geológicas, dimensão, morfologia e 
valores paisagísticos. 

Peculiaridades mineralógicas 

Relevância histórico-cultural, relevância socioeconômica, 
vestígios paleontológicos, valores paisagísticos, 
peculiaridades geomorfológicas e peculiaridades 
geológicas. 

Vestígios arqueológicos 

Peculiaridades geomorfológicas, dimensão, morfologia, 
ecossistemas frágeis, peculiaridades mineralógicas e 
relevância histórico-cultural. 

Peculiaridades geológicas 

Morfologia, ecossistemas frágeis, dimensão, 
peculiaridades geomorfológicas, relevância 
socioeconômica e peculiaridades geológicas. 

Recursos hídricos 

Peculiaridades geomorfológicas, morfologia, 
peculiaridades geológicas, peculiaridades mineralógicas, 
dimensão e recursos hídricos. 

Ecossistemas frágeis 

Relevância socioeconômica, vestígios arqueológicos, 
peculiaridades geológicas, peculiaridades 
geomorfológicas, ecossistemas frágeis e dimensão. 

Relevância histórico-cultural 

Relevância histórico-cultural, morfologia, peculiaridades 
geomorfológicas, recursos hídricos, peculiaridades 
geológicas e ecossistemas frágeis. 

Relevância socioeconômica 

QUADRO 14 – Teste de correlação para a discriminante de mineração instalada em 
município com ocorrência de CNS. 
O Quadro 14 é uma síntese das Tabelas AxB26 e B27 (Anexo B), o que sugere análise conjunta. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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No teste da única função identificada da função discriminante para mineração 

instalada em município com ocorrência de CNS (Tabela AxB31) ficou demonstrada que essa 

função tem alta capacidade de discriminar os elementos entre os grupos, por apresentar 

significância inferior a 5%. 

 

 
5.4 ANÁLISE DISCRIMINANTE CONFIRMATÓRIA (EM MINERAÇÃO) 

 

Para legitimar os testes executados da análise discriminante no âmbito da mineração 

foi necessário executar alguns procedimentos específicos da função discriminante. Como 

discutido na Seção 5.2, essa rotina é importante para avaliar as taxas de discriminação 

incorretas e verificar o índice de distribuição que foram corretamente lançados, checando as 

variáveis para conhecer o grau de confiabilidade que a modelagem atingiu. 

A Tabela 33 apresenta os resultados finais da função discriminante confirmatória para 

mineração instalada em município com ocorrência de CNS. Os resultados demonstraram 

que a análise discriminante validada elevou de 73% no teste anterior para 93,2% dos grupos 

corretamente classificados. De igual modo, a validação cruzada subiu de 72,1% para 92,6% 

dos casos agrupados que foram, assim, corretamente classificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 33 – Resultado da análise discriminante confirmatória sobre mineração 
instalada em município com ocorrência de CNS. 

 
    

Mineração instalada em 
município com CNS 

Grupos medidos 

Total Sim Não 
Count Original Sim 348 59 407

Não 21 741 762
Validação 
cruzada 

Sim 343 64 407
Não 22 740 762

% Original Sim 85,5 14,5 100,0
Não 2,8 97,2 100,0

Validação 
cruzada 

Sim 84,3 15,7 100,0
Não 2,9 97,1 100,0

a. A validação cruzada foi realizada somente para esses casos na análise. Em validação cruzada, 
cada caso é classificado pelas funções derivadas dos casos diferentes entre todos pesquisados.  
b. 93,2% dos casos originais agrupados foram classificados corretamente. 
c. 92,6% dos casos agrupados na validação cruzada foram classificados corretamente. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para conhecer as variáveis consideradas como melhores discriminadoras dentro dos 

testes de validação (Tabela AxB32), notadamente para mineração instalada em município 

com ocorrência de CNS, a grande maioria foi confirmada de apta a discriminante, por 

apresentarem resultado significativo (Sig. < 0,05). A exceção ficou reservada para 

Peculiaridades Geológicas, Espécies Raras e Diversidade Biológica, por apresentarem 

significância > 0,05 (5%). 

Com a noção dos resultados desses testes (Tabelas AxB33 e AxB34) foi elaborada a 

matriz da estrutura (Tabela AxB35) para a validação das variáveis/critérios que mais 

contribuem para a discriminação, entre as quais destacaram-se Relevância Histórico-

Cultural, Relevância Socioeconômica, Valores Paisagísticos, Vestígios Arqueológicos, 

Recursos Hídricos, Ecossistemas Frágeis, Espécies Endêmicas e Espécies Ameaçadas de 

Extinção. 

Com esse experimento foi possível elaborar o Quadro 15 que apresenta as medidas 

de correlação e de covariância para boas correlações entre as melhores variáveis 

selecionadas na validação, verificando a função discriminante e sua exequibilidade. 

Em relação à ocorrência de violação da premissa de igualdade para a análise 

discriminante confirmatória, em mineração ocorrendo em município com CNS, mediu-se sua 

significância, o que foi considerado satisfatório. Essa verificação conhecida como teste 

Box’s M (Teste Premissa de Igualdade) (Tabela AxB36, Anexo B)  demonstrou que o nível 

de significância < 0,05 confirmou essa validação para os critérios de relevância no âmbito de 

mineração instalada em município com ocorrência de CNS, podendo ser considerados aptos 

dentro da função discriminante. 

Com o intuito de verificar quantas funções seriam necessárias para explicar a 

discriminante, foram executados testes específicos. A Tabela AxB37 demonstrou que o 

auto-valor registrado, na ordem de 1.112, é capaz de explicar 100% da variância dos dados, 

provando que uma função discriminante para mineração instalada em município com 

ocorrência de CNS é aceitável. 
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Finalmente, procurando verificar se essa única função poderia sustentar a 

discriminante, foi elaborada a Tabela AxB38. Esse teste demonstrou que um grupo é 

suficiente entre os demais elementos aptos para discriminar, pois apresentou significância 

abaixo de 5%. 

 

 

 

 

  

Critérios de relevância Boa discriminação com: 

Relevância socioeconômica, vestígios arqueológicos, 
peculiaridades geológicas, peculiaridades 
geomorfológicas, dimensão e morfologia. 

Relevância histórico-cultural 

Morfologia, relevância histórico-cultural, peculiaridades 
geomorfológicas, recursos hídricos, peculiaridades 
geológicas e dimensão. 

Relevância socioeconômica 

Dimensão, morfologia, peculiaridades geomorfológicas, 
peculiaridades geológicas, recursos hídricos e 
ecossistemas frágeis. 

Valores paisagísticos 

Relevância histórico-cultural, relevância socioeconômica, 
vestígios paleontológicos, peculiaridades 
geomorfológicas, valores paisagísticos e peculiaridades 
geológicas. 

Vestígios arqueológicos 

Morfologia, ecossistemas frágeis, dimensão, 
peculiaridades geomorfológicas, relevância 
socioeconômica e peculiaridades geológicas. 

Recursos hídricos 

Morfologia, peculiaridades geomorfológicas, 
peculiaridades mineralógicas, peculiaridades geológicas, 
dimensão e recursos hídricos. 

Ecossistemas frágeis 

Espécies raras, espécies ameaçadas de extinção, 
diversidade biológica, vestígios paleontológicos, 
peculiaridades mineralógicas e ecossistemas frágeis. 

Espécies endêmicas 

Espécies endêmicas, espécies raras, diversidade 
biológica, vestígios paleontológicos, peculiaridades 
mineralógicas e ecossistemas frágeis. 

Espécies ameaçadas de extinção 

QUADRO 15 – Teste de correlação validada para a discriminante de mineração 
instalada em município com ocorrência de CNS. 
O Quadro 15 é uma síntese das Tabelas AxB33 e B34 (Anexo B), o que sugere análise conjunta. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.5 ANÁLISE DISCRIMINANTE (EM BIOMAS) 

 

Se considerarmos os dados do universo de CNSs estudadas até aqui, veremos que o 

bioma Cerrado recepciona de maneira extraordinária 4.054 CNSs, representando 62,16% 

das cavidades conhecidas no País, conforme indicado na Tabela 2 e nas Figuras 4A e 4B, 

Seção 2.2. 

Também vimos que em relação à ocorrência de CNS o bioma Cerrado confirmou sua 

supremacia, acolhendo 43,5% (509) das cavernas estudadas, conforme a Tabela 19 e a 

Figura 24, Seção 4.5. 

É preciso um refinamento dessas informações, por meio de análise discriminante, para 

conhecer como poderiam ser classificadas as CNSs utilizando a gradação dos critérios de 

relevância (variáveis independentes) relacionando-as com os biomas (variável dependente). 

A Tabela 34 apresenta os resultados da análise discriminante em relação às 

relevâncias de CNSs classificadas por biomas. Os resultados mostram que 68,3% dos 

casos originais agrupados foram classificados corretamente e 66,1% dos casos agrupados 

na validação cruzada também tiveram classificação correta de CNS por biomas. 

No teste da AD original, que gerou a estrutura da matriz, foi possível identificar as 

variáveis/critérios que mais contribuem para classificar CNS nas duas principais funções, 

considerando os biomas pesquisados: 

 

Função 1: Peculiaridades geológicas 
Dimensão 
Morfologia 
Peculiaridades geomorfológicas 
Peculiaridades mineralógicas 
Ecossistemas frágeis 
Recursos hídricos 

 
Função 2: Relevância histórico-cultural 

Diversidade biológica 
Vestígios paleontológicos 
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TABELA 34 – Resultado da análise discriminante em relação às relevâncias de CNSs 
classificadas por biomas. 

  Predicted Group Membership  

  Bioma 
Caatinga Cerrado 

M. 
Atlânt. Pantanal 

Transição 
Cerrado - 
Caatinga Total 

Original Caatinga 167 51 21 2 11 252
  Cerrado 43 393 61 3 9 509
  Mata Atlântica 6 127 226 1 4 364
  Pantanal 2 7 12 3 1 25
  Transição Cerrado- 

Caatinga 0 8 2 0 9 19

Validação 
cruzada(a) 

Caatinga 164 51 23 2 12 252
  Cerrado 45 388 63 3 10 509
  Mata Atlântica 7 137 213 3 4 364
  Pantanal 2 9 12 1 1 25
  Transição Cerrado- 

Caatinga 0 10 2 0 7 19

Original Caatinga 66.3 20.2 8.3 .8 4.4 100.0
  Cerrado 8.4 77.2 12.0 .6 1.8 100.0
  Mata Atlântica 1.6 34.9 62.1 .3 1.1 100.0
  Pantanal 8.0 28.0 48.0 12.0 4.0 100.0
  Transição Cerrado- 

Caatinga .0 42.1 10.5 .0 47.4 100.0

Validação 
cruzada(a) 

Caatinga 65.1 20.2 9.1 .8 4.8 100.0
  Cerrado 8.8 76.2 12.4 .6 2.0 100.0
  Mata Atlântica 1.9 37.6 58.5 .8 1.1 100.0
  Pantanal 8.0 36.0 48.0 4.0 4.0 100.0
  Transição Cerrado- 

Caatinga .0 52.6 10.5 .0 36.8 100.0

 
a. A validação cruzada foi realizada somente para estes casos na análise. Em validação cruzada, cada 
caso é classificado pelas funções derivadas dos casos diferentes entre todos os pesquisados.  
b. 68,3% dos casos originais agrupados foram classificados corretamente. 
c. 66,1% dos casos agrupados na validação cruzada foram classificados corretamente. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.6 ANÁLISE DISCRIMINANTE CONFIRMATÓRIA (EM BIOMAS) 

 

Como discutido anteriormente, é preciso convalidar os testes executados da AD. 

Nesta seção, estamos focalizando a questão de como a modelagem sugere classificar CNS 

sob o prisma dos biomas, sobretudo para verificar se a integridade do sistema sustenta a 

segurança desejada para nova distribuição de cavidades. 

Para conhecer o índice de confirmação que o sistema atingiu, foi executada a 

validação/confirmação, que corresponde ao último estágio da AD. Esse procedimento é 

importante para garantir a validade externa e interna da modelagem testada. Com isso, é 

possível aumentar a razão de sucesso, na medida que são conhecidos outros 

procedimentos, como a validação cruzada. 

A Tabela 35 expõe os resultados da análise discriminante confirmatória em relação às 

relevâncias de CNSs classificadas por biomas. Os resultados nos fazem conhecer que 

92,4% dos casos originais agrupados foram classificados corretamente e 91,0% dos casos 

agrupados na validação cruzada também tiveram classificação correta de CNS, 

considerando os biomas pesquisados. 

A comparação do ganho dos resultados entre a análise discriminante original e 

confirmatória, em relação às relevâncias de CNSs corretamente classificadas por biomas 

brasileiros, é mostrada na Figura 69, e é facilmente percebida a melhora nos resultados 

alcançados. 
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  Predicted Group Membership  

  Biomas Caatinga Cerrado
Mata 

Atlântica Pantanal 

Transição 
Cerrado- 
Caatinga Total 

Original Caatinga 207 2 3 1 5 218
  Cerrado 15 556 5 8 2 586
  Mata Atlântica 0 42 278 0 2 322
  Pantanal 0 1 1 7 0 9
  Transição 

Cerrado -
Caatinga 

0 1 0 1 32 34

Validação 
cruzada(a) 

Caatinga 205 2 4 1 6 218

  Cerrado 18 549 6 9 4 586
  Mata Atlântica 1 46 273 0 2 322
  Pantanal 0 1 2 6 0 9
  Transição 

Cerrado -
Caatinga 

0 1 1 1 31 34

Original Caatinga 95.0 .9 1.4 .5 2.3 100.0
  Cerrado 2.6 94.9 .9 1.4 .3 100.0
  Mata Atlântica .0 13.0 86.3 .0 .6 100.0
  Pantanal .0 11.1 11.1 77.8 .0 100.0
  Transição 

Cerrado -
Caatinga 

.0 2.9 .0 2.9 94.1 100.0

Validação 
cruzada(a) 

Caatinga 94.0 .9 1.8 .5 2.8 100.0

  Cerrado 3.1 93.7 1.0 1.5 .7 100.0
  Mata Atlântica .3 14.3 84.8 .0 .6 100.0
  Pantanal .0 11.1 22.2 66.7 .0 100.0
  Transição 

Cerrado -
Caatinga 

.0 2.9 2.9 2.9 91.2 100.0

 
a. A validação cruzada foi realizada somente para estes casos na análise. Em validação cruzada, cada 
caso é classificado pelas funções derivadas dos casos diferentes entre todos os pesquisados.  
b. 92,4% dos casos originais agrupados foram classificados corretamente. 
c. 91,0% dos casos agrupados na validação cruzada foram classificados corretamente. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA 35 – Resultado da análise discriminante confirmatória em relação às 
relevâncias de CNSs classificadas por biomas. 
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Na estrutura matricial da AD confirmatória foi possível conhecer quais 

variáveis/critérios exerceram melhores influências para classificar CNS por biomas nas duas 

primeiras funções, as quais apresentaram como 

 

Função 1: Peculiaridades geológicas 
Dimensão 
Ecossistemas frágeis 
Recursos hídricos 

 
Função 2: Morfologia 

Peculiaridades mineralógicas 
Diversidade biológica 
Espécies raras 
Espécies endêmicas 
Espécies ameaçadas de extinção 

 

  

 

FIGURA 69 – Comparação dos ganhos nos resultados da distribuição de 
CNSs corretamente classificadas na discriminante original e validadas em 
relação aos critérios de relevância por biomas brasileiros. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.7 ANÁLISE DE REGRESSÃO 

 

A correlação linear descreveu e mediu o grau e o comportamento das associações 

possíveis entre as variáveis (critérios de relevância e atributos) para CNS. Assim, a 

regressão linear irá quantificar o efeito y (atributos da cavidade) em função de x (critérios de 

relevância), inclusive estimando o valor de y, a partir de um dado valor de x. 

Assim, a regressão linear é útil para descrever a relação entre duas variáveis com 

objetivos de quantificação do efeito x sobre y. Para Wagner et al. (2004), por meio da 

regressão pode-se prever valores, geralmente x para presumir y, possibilitando conhecer a 

variação em função de variáveis (explicativas ou independentes) com as quais irá explicar 

seus comportamentos. 

Logo, é inteligível a razão pela qual a literatura reconhece que regressão é uma 

extensão da análise de correlação. Dancey e Reidy (2006) consideram que o uso da 

regressão linear se justifica quando se deseja descobrir o efeito de uma variável x em outra 

y, confirmando o proveito de se prever exatamente o quanto y mudará diante do resultado 

de mudanças em x. Os autores admitem ainda a importância da análise de regressão por 

fornecer, graficamente, medidas que representem o quão próximo os pontos estarão 

agrupados em torno de uma linha (imaginária), permitindo visualizar a previsão correta do 

escore da variável y a partir de x. 

Para Corrar et al., op. cit., a regressão linear surge no caso em que a relação funcional 

entre as variáveis é linear, permitindo analisar a ligação existente entre uma única variável 

dependente e duas ou mais variáveis independentes, fazendo projeções a partir dessa 

relação. Para os autores, o emprego dessa técnica se dá quando existe uma relação de 

dependência, sendo expressa da seguinte maneira: 

Y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3+ β4x4+ β5x5 + .... + β16x16 + ε 

onde, adaptando essa equação para esta pesquisa de tese: 

Y = variável dependente (Dist_Atrib) 

x1, x2, x3, x4... x16 = variáveis independentes (Dimensão, Morfologia, Valores 

Paisagísticos, Peculiaridades Geológicas, Peculiaridades Geomorfológicas, Peculiaridades 

Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, Vestígios Paleontológicos, Recursos Hídricos, 

Ecossistemas Frágeis, Espécies Endêmicas, Espécies Raras, Espécies Ameaçadas de 
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Extinção, Diversidade Biológica, Relevância Histórico-Cultural e Relevância 

Socioeconômica). 

β0, β1, β2, β3, β4 ... β16 = parâmetros de regressão, também conhecidos como 

coeficientes angulares. 

ε = resíduo ou erro de regressão. 

Os modelos de regressão apresentados por Corrar et al., op. cit., possuem alguns 

pressupostos básicos (CORRAR et al., 2007, p. 135): 

a) a variável Y é aleatória; 

b) a esperança matemática dos resíduos é nula, ou seja, a média dos resíduos é 

nula; 

c) a variância de ε (termos de erro) é constante e igual a σ2 (condições de 

homoscedasticidade dos resíduos); 

d) os resíduos são independentes entre si; e  

e) os resíduos têm distribuição normal. 

O método de estimação para representar o modelo de regressão linear empregado 

nessa tese foi o de mínimos quadrados (MMQ), cujo objetivo foi verificar o comportamento 

da menor soma possível dos quadrados dos resíduos (SQR). (CORRAR et al., 2007, p. 

137). 

Como base nessa premissa foi possível estimar as relações de regressão, verificando 

o coeficiente de correlação. A força do relacionamento medido entre as variáveis 

independentes x (critérios de relevância) e a variável dependente y (atributos de qualidade) 

demonstrou que as variáveis estão altamente correlacionadas. 
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5.7.1 Análise de Regressão (em Cavernas) 

 

O poder explicativo da regressão, evidenciado pelo coeficiente de determinação, 

apontou para um R Square (R2) de 55,70% (Tabela AxB22). Esse resultado foi obtido a 

partir do valor de R elevado ao quadrado (0,7462 = 0,557), revelando que 55,70% da 

variação dos atributos de qualidade são explicados pelas variações nos critérios de 

relevância entre CNSs pesquisadas. 

Na Tabela AxB23, o teste F-Anova mediu o efeito do conjunto de variáveis 

independentes (critérios de relevância) sobre a variável dependente (atributos), verificando a 

probabilidade dos parâmetros da regressão serem satisfatórios. Esse teste permitiu verificar 

se as combinações lineares das variáveis independentes exerceram influência ou não sobre 

a variável dependente. Assim, o resultado apontou para a necessidade de rejeitar a hipótese 

nula de não-influência, por apresentar o R2 significativo (Sig. α < 0,05), demonstrando a 

efetividade de regressão linear para essa modelagem. 

Essa constatação de exequibilidade é apresentada nas Figuras 70 e 71, em que duas 

retas de distribuição da normalidade da regressão logística podem ser comparadas22. A 

Figura 70 apresenta a reta de distribuição normal em comparação com a distribuição de 

CNS, em função da escolha de critérios de relevância imputados pelos especialistas, 

lembrando que essa distribuição obteve na análise discriminante 62,1% dos grupos 

corretamente classificados (Tabela 30, Seção 5.1). A Tabela AxB21 indica os resultados da 

regressão linear, com base nas aferições dos especialistas, que expuseram um R2 de 

16,30%, razão pela qual é  possível perceber um distanciamento das ocorrências de 

cavidades junto à linha da normal (Figura 70), concluindo a não-normalidade, 

especificamente dentro da regressão, no modelo executado pelos especialistas. 

Já na Figura 71, após executar a regressão nos atributos validados (Tabela 31, Seção 

5.2) em que 95,7% dos casos originais agrupados foram classificados corretamente, é 

verificada uma aproximação das ocorrências de CNS junto à linha da normal, indicando que 

a premissa da regressão pode ser aceita como um todo, por ter alcançado a normalidade. 

  

 
                                                 
22 Os resultados da pesquisa sobre retas de distribuição da normalidade da regressão logística, de todas as 
variáveis pesquisadas, podem ser verificados nas Figuras Ax01 a 32 (Anexo B). 
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No teste da significância dos coeficientes, o objetivo foi verificar o que se pode extrair 

do modelo de regressão estimada, para isso, investigando isoladamente cada um dos 

coeficientes angulares β0, β1, β2, β3, β4 ... β16. A equação Y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3+ β4x4+ 

β5x5 + .... + β16x16 + ε foi utilizada para testar a hipótese H0 contra a hipótese alternativa, que 

diz que esses coeficientes são significativamente diferentes de zero. As informações a 

respeito desse teste estão apresentadas na Tabela AxB24. Os resultados demonstraram 

que praticamente todas as variáveis são significativas, ficando apenas os critérios 

Peculiaridades Mineralógicas, Recursos Hídricos e Diversidade Biológica com pouca 

significância na regressão. 

 
 
 
 
 
 
  

FIGURA 71 – Reta de regressão 
linear de normalidade para 
modelo validado. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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FIGURA 70 – Reta de regressão 
linear de normalidade para CNSs 
aferidas pelos especialistas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.7.2 Análise de Regressão (em Mineração) 
 
 

Para verificar a análise de regressão em mineração em municípios com ocorrência de 

CNS, realizaram-se duas medições. A primeira com a variável dependente ATRIBUTO e a 

segunda com a variável DIS_ATRIB2, que obtiveram na análise discriminante índice de 

correta classificação em 73% e 93,2% (Tabelas 30 e 31), respectivamente. 

A medida do poder explicativo da regressão para a variável ATRIBUTO não foi 

satisfatória por apresentar R Square (R2) de 18,90% (Tabela AxB39). Já para o teste da 

regressão linear validada para mineração em município se mostrou mais adequada diante 

de R Square (R2) de 52,70% (Tabela AxB40). 

No teste para medir o efeito do conjunto de variáveis independentes (critérios de 

relevância) sobre a variável dependente foi verificada a probabilidade dos parâmetros da 

regressão ser satisfatórios. Para a variável DIS_ATRIB2 o teste revelou pouco significativo 

por apresentar um resíduo muito próximo do índice da regressão (Tabela AxB41). No texte 

para conhecer a regressão linear Anova para mineração em município (Tabela AxB42), o 

teste apresentou mais satisfatório tanto por apresentar resíduos menores quanto pela 

significância ser <  0,05, demonstrando a efetividade de regressão linear para essa 

modelagem. 

 Essa verificação permitiu construir as Figuras 72 e 73, apresentando duas retas da 

regressão para efeito comparativo da mineração instalada em municípios com ocorrência de 

CNS. A Figura 72 expõe a reta de distribuição normal para a variável ATRIBUTO e a Figura 

73 para a variável DIS_1. Na Figura 72 não é possível estabelecer a normalidade, enquanto 

na Figura 73 há uma ligeira melhora da normalidade, embora ainda não se possa aceitar de 

maneira satisfatória. 

Sobre a significância dos coeficientes, foi verificado o modelo de regressão estimada, 

aplicando os coeficientes angulares (beta) no uso da equação Y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3+ 

β4x4+ β5x5 + .... + β16x16 + ε. Os resultados demonstraram que os coeficientes são 

significativamente diferentes de zero. As informações a respeito desse teste estão 

apresentados na Tabela AxB43. Os resultados demonstraram que praticamente todas as 

variáveis são significativas, ficando apenas os critérios Vestígios Arqueológicos e Espécies 

Ameaçadas de Extinção sem a devida significância para uso na regressão, o que é ínfimo 

em relação a todas as confirmações checadas. 
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FIGURA 72 – Reta de regressão linear de normalidade para a variável 
ATRIBUTO (mineração instalada em município com ocorrência de CNS). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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FIGURA 73 – Reta de regressão linear de normalidade para a variável 
DIS_1 (mineração instalada em município com ocorrência de CNS). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.8 UMA PROPOSTA PARA A CLASSIFICAÇÃO DE CAVERNAS 

 

A partir da percepção sobre o potencial do PEN e da necessidade de se conhecer 

critérios para a classificação de CNS no Brasil, foi possível investigar mais a fundo o objeto 

da pesquisa. Dada a profusão das informações que circulam oficialmente, no setor produtivo 

e na sociedade civil organizada, sobre as incertezas a respeito de como classificar cavernas 

no atendimento da legislação, procuramos oferecer respostas a todas as inquietudes e 

inseguranças relacionadas ao tema. 

Esta pesquisa é uma nova proposta para a classificação de cavernas. O alcance 

dessa fase se deu em função do volume de dados trabalhados, o que somente foi possível 

estabelecer diante do alcance do nível de correta classificação tanto nos testes da análise 

discriminante confirmatória como no de regressão logística. Todos os resultados 

apresentados proporcionaram identificar as principais características entre os atributos de 

qualidade e os de critérios de relevância pesquisados, possibilitando conhecer quem se 

relaciona melhor com quem, por efeito das medidas, nas diversas correlações das variáveis 

amostradas. 

Esta seção apresenta o perfil dos critérios de relevância para cada um dos atributos de 

qualidade, um modelo de como CNSs podem ser melhor classificadas em função das 

probabilidades, e, por fim, as principais características das cavidades classificadas dentro de 

cada um dos atributos. 

É importante destacar que a modelagem trabalhada nesta pesquisa tanto em relação à 

classificação de CNS quanto a respeito das características identificadas, decorre do alcance 

no índice de confiabilidade, acima de 95%, sugerindo inferir que para futuras classificações 

poderá haver resultados eficientes e com menores riscos de erro. 
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5.8.1 Atributo Ecológico 

 

PERFIL 1  ATRIBUTO: ECOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A) PERFIL DOS CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA PARA O ATRIBUTO ECOLÓGICO: 
 

 DIMENSÃO – predominância de cavidades de pouca extensão e de pequena à relativa 

percepção no terreno; 

 MORFOLOGIA – predominância de cavidades inseridas em relevos morfologicamente 

propícios à moderada fluidez na drenagem vertical das águas superficiais; 

 VALORES PAISAGÍSTICOS – predominância de cavidades envolvidas com níveis baixos 

de degradação ambiental em sua área de influência, com grande integridade 

ambiental e importante acervo ambiental. Processos ecológicos integrados com o 

meio; 

Cavidade natural subterrânea que contribui para a 
manutenção do equilíbrio ecológico de sua área de 
influência e vice-versa, bem como colabora nas interações 
entre a fauna, a flora e demais recursos abióticos da região, 
além de outros atributos naturais existentes.

Critérios de relevância ID (0)% IR (1)% BR (3)% MR (5)% AR (7)% NR 
(10)% 

Dimensão 7,69 7,69 64,84 10,99 4,40 3,30 
Morfologia 29,67 - 29,67 18,68 16,48 4,40 
Valores paisagísticos - - 17,58 26,37 18,68 37,36 
Peculiaridades geológicas 45,05 3,30 46,15 5,49 - - 
Peculiaridades 
geomorfológicas 

45,05 3,30 36,26 10,99 3,30 1,10 

Peculiaridades mineralógicas 30,77 9,98 50,55 8,79 - - 
Vestígios arqueológicos 82,42 15,38 1,10 - 1,10 - 
Vestígios paleontológicos 57,14 31,87 6,59 3,30 1,10 - 
Recursos hídricos 14,29 19,78 18,68 13,19 24,18 9,89 
Ecossistemas frágeis 31,87 8,79 47,25 8,79 3,30 - 
Espécies endêmicas 51,65 27,47 - - 7,69 13,19 
Espécies raras 49,45 18,68 - - 15,38 16,48 
Espécies ameaçadas de 
extinção 

50,55 20,88 - - 14,29 14,29 

Diversidade biológica 38,46 - - 16,48 16,48 27,47 
Relevância histórico-cultural 18,68 73,63 7,69 - - - 
Relevância socioeconômica 1,10 72,53 16,48 8,79 1,10 - 
QUADRO 16 – Probabilidade de ocorrência de CNS considerando os critérios e a 
gradação de relevância para o atributo ecológico. 
ID = Informação desconhecida, IR = Irrelevante, BR = Baixa relevância, MR = Média relevância, AR = 
Alta relavância, NR = Notável relevância. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 PECULIARIDADES GEOLÓGICAS – predominância de cavidades com feições geológicas 

que, além de permitir o entendimento da evolução geológica regional, contribui para 

o melhor entendimento da evolução do globo terrestre, como espeleotemas com 

potencial para estudos paleoclimáticos (variações globais), fósseis, dobramentos 

atípicos, entre outros, possuindo importância na caracterização de processos-chave 

geológicos globais; 

 PECULIARIDADES GEOMORFOLÓGICAS – predominância de cavidades de pouca a 

relativas particularidades, apresentando acidentes comuns em seus contornos e 

limites, oferecendo configuração habitual e com baixos e eventuais testemunhos 

geomorfológicos particulares; 

 PECULIARIDADES MINERALÓGICAS – predominância de cavidades com ocorrência de 

poucos minerais, com formações de espeleotemas tradicionais, onde estes também 

sucedem em outros ambientes; 

 VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS – predominância de cavidades enquadradas sem o 

conhecimento específico; 

 VESTÍGIOS PALEONTOLÓGICOS – predominância de cavidades com alguns registros de 

fósseis e/ou qualquer outro registro de remanescente de material biológico sobre os 

quais atuaram processos de fossilização; 

 RECURSOS HÍDRICOS – predominância de cavidades com boa quantidade disponível 

de água subterrânea, bem como condutividade hídrica, bom coeficiente de 

armazenamento de terrenos, composição de rochas, condições climáticas, 

renovação das águas, profundidade do aquífero, em sua maioria, em condição para 

bombeamento; 

 ECOSSISTEMAS FRÁGEIS – predominância de cavidades com pequena fragilidade 

dentro do universo dinâmico das comunidades de minerais e estruturais existentes 

numa determinada galeria ou em alguma área específica; 

 ESPÉCIES ENDÊMICAS – predominância de cavidades sem registros de espécies 

endêmicas; 

 ESPÉCIES RARAS – predominância de cavidades com presença de uma ou mais 

espécies raras; 

 ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO – predominância de cavidades com presença de 

duas ou mais espécies ameaçadas de extinção; 

 DIVERSIDADE BIOLÓGICA – predominância de cavidades com riqueza de espécies 

variando entre 41 e 60 e acima de 60; 

 RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL – predominância de cavidades com ausência de 

valores significativos na representação na história regional e/ou com pouca 
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motivação para pressão social, para preservar esta cavidade, por possuir 

inexpressivos valores simbólicos imateriais (expressões, conhecimentos) e materiais 

(bens culturais) em sua área de influência; e 

 RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA – predominância de cavidades inseridas num contexto 

socioeconômico em que não se verifica demandas de uso e é irrisória a pressão para 

exploração seja do ambiente propriamente dito, seja dos recursos naturais em sua 

área de influência. 

 

B) CNSS CLASSIFICADAS COM MAIOR PROBABILIDADE NO ATRIBUTO ECOLÓGICO: 

Abrigo do Letreiro, Lapa dos Cascudos, Lapa do Rio das Pedras I, Gruta Angélica, 

Gruta do Salitre e Gruta da Barriguda. 

C) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE CNSS CLASSIFICADAS DENTRO DO ATRIBUTO 
ECOLÓGICO: 

 

 Localizadas nos municípios de Baraúna, Brasília, Cordisburgo, Itacarambi, Mambaí e 

São Domingos; 

 Abrangidas pelos estados de RN, DF, MG e GO; 

 Predominância de 84% de CNSs que não estão instaladas em municípios com 

ocorrência de mineração; 

 Predominância de 67% de CNSs instaladas no Cerrado; 

 Envolvidas por litologia: arenito/metaconglomerado, calcarenito/calcário/siltito,  

calcarenito/calcilutito/folhelho, calcário/metapelito e quartzito/metassiltito/metargilito; 

 Solo predominante: Cambissolo Háplico, Neossolo Litólico e Neossolo 

Quartzarênico; 

 Predominância de 50% de CNSs distribuídas em áreas com potencial agrícola 

regular, especialmente identificadas em Brasília, Itacarambi e Mambaí, na tipologia 

de Cambissolo Háplico. 
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5.8.2 Atributo Ambiental 

 

PERFIL 2  ATRIBUTO: AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) PERFIL DOS CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA PARA O ATRIBUTO AMBIENTAL: 
 

 DIMENSÃO – predominância de cavidades de pouca extensão e de pequena à relativa 

percepção no terreno; 

 MORFOLOGIA – predominância de cavidades inseridas em relevos morfologicamente 

propícios à moderada fluidez na drenagem vertical das águas superficiais; 

Cavidade natural subterrânea encravada em área merecedora 
de ser consagrada a criação de unidade de conservação ou 
inserida nos limites uma categoria de UC. Sua área tem como 
objetivo proteger e manter a diversidade biológica, bem como 
os recursos naturais e culturais associados, sendo essencial 
ser manejada por meios jurídicos ou outros meios eficazes da 
política ambiental brasileira. 

Critérios de relevância ID (0)% IR (1)% BR (3)% MR (5)% AR (7)% NR 
(10)% 

Dimensão 5,90 14,30 50,40 22,10 5,40 2,00 
Morfologia 7,10 6,70 38,50 29,80 6,70 1,50 
Valores paisagísticos 6,90 14,30 39,40 32,20 6,40 0,80 
Peculiaridades geológicas 11,40 18,50 45,70 20,40 3,20 0,80 
Peculiaridades 
geomorfológicas 

12,00 17,60 41,90 23,70 4,10 0,60 

Peculiaridades mineralógicas 11,40 27,60 46,90 10,60 3,0 0,60 
Vestígios arqueológicos 55,50 38,90 3,60 1,70 0,30 - 
Vestígios paleontológicos 36,60 48,50 10,60 2,90 1,0 0,50 
Recursos hídricos 13,00 34,00 21,90 21,20 7,70 2,20 
Ecossistemas frágeis 13,50 19,90 42,10 21,00 3,30 0,20 
Espécies endêmicas 60,00 26,30 3,30 0,70 4,50 5,20 
Espécies raras 60,40 26,20 2,70 1,00 4,40 - 
Espécies ameaçadas de 
extinção 

60,80 26,50 2,90 0,20 4,20 - 

Diversidade biológica 59,80 7,20 11,50 13,50 5,60 2,40 
Relevância histórico-cultural 10,00 53,40 24,00 10,20 2,10 0,20 
Relevância socioeconômica 5,40 54,80 22,80 11,40 3,70 1,90 
QUADRO 17 – Probabilidade de ocorrência de CNS considerando os critérios e a 
gradação de relevância para o atributo ambiental. 
ID = Informação desconhecida, IR = Irrelevante, BR = Baixa relevância, MR = Média relevância, AR = 
Alta relavância, NR = Notável relevância. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 VALORES PAISAGÍSTICOS – predominância de cavidades envolvidas com certa 

degradação em sua área de influência direta, bem como em andamento a 

recuperação da área degradada; 

 PECULIARIDADES GEOLÓGICAS – predominância de cavidades com feições geológicas 

como tipos de rochas, estruturas sedimentares, dobras e falhas por meio das quais é 

possível reconstituir a evolução geológica de uma região. Possui importância na 

caracterização de processos-chave geológicos regionais; 

 PECULIARIDADES GEOMORFOLÓGICAS – predominância de cavidades providas de 

poucas particularidades, apresentando acidentes comuns em seus contornos e 

limites, oferecendo configuração habitual e com baixos testemunhos 

geomorfológicos particulares; 

 PECULIARIDADES MINERALÓGICAS – predominância de cavidades com ocorrência de 

poucos minerais, com formações de espeleotemas tradicionais onde estes também 

sucedem em outros ambientes; 

 VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS – predominância de cavidades enquadradas sem o 

conhecimento específico dessa variável. 

 VESTÍGIOS PALEONTOLÓGICOS – predominância de cavidades com alguns registros de 

fósseis, e/ou qualquer outro registro de remanescente de material biológico, sobre os 

quais atuaram processos de fossilização; 

 RECURSOS HÍDRICOS – predominância de cavidades com irrelevante quantidade de 

água subterrânea, bem como condutividade hídrica, coeficiente de armazenamento 

de terrenos insignificantes, composição de rochas, condições climáticas, renovação 

das águas, profundidade do aquífero sem condições para bombeamento; 

 ECOSSISTEMAS FRÁGEIS – predominância de cavidades com pequena fragilidade 

dentro do universo dinâmico das comunidades de minerais e estruturais, existentes 

numa determinada galeria, ou em alguma área específica; 

 ESPÉCIES ENDÊMICAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 ESPÉCIES RARAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO – predominância de cavidades enquadradas sem 

registro de espécies dentro dessa variável; 

 DIVERSIDADE BIOLÓGICA – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL – predominância de cavidades com ausência de 

valores significativos na representação da história regional e/ou pouca motivação 
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para pressão social para preservar essa cavidade por possuir inexpressivos valores 

simbólicos imateriais (expressões, conhecimentos) e materiais (bens culturais) em 

sua área de influência; e 

 RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA – predominância de cavidades inseridas num contexto 

socioeconômico em que não se verifica demandas de uso e é irrisória a pressão para 

exploração seja do ambiente propriamente dito, seja dos recursos naturais em sua 

área de influência. 

 

B) CNSS CLASSIFICADAS COM MAIOR PROBABILIDADE NO ATRIBUTO AMBIENTAL: 

Gruta Contagem/DF, Gruta da Fenda II/DF, Lapa do Carlúcio/MG, Gruta do Urubu/RN, 

Abismo Ponta de Flecha/SP, Gruta Milagrosa/BA, Gruta da Lapinha/MG 

C) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE CNS CLASSIFICADAS DENTRO DO ATRIBUTO 
AMBIENTAL: 

 

 localizadas nos municípios de Brasília/DF, Itacarambi/MG, Apodi/RN, Iporanga/SP, 

Pau-Brasil/BA e Lagoa Santa/MG 

 abrangidas pelos estados: DF, MG, RN, SP, BA e MG; 

 predominância de 73% de CNSs que não estão instaladas em município com 

ocorrência de mineração; 

 predominância de 45% de CNSs instaladas na Mata Atlântica e 36% no Cerrado; 

 envolvidas por litologia: metacalcarenito/metacalcilutito, 

charnockito/gnaisse/kinzigito/mármore/calcário, calcário/metapelito, 

calcarenito/calcissiltito com níveis grafitosos, argilito/metassiltito/sericita/filito 

carbonoso, arcóseo/conglomerado; 

 solo predominante: Latossolo Vermelho, Cambissolo Háplico, Argilossolo Vermelho-

Amarelo, Argilossolo Vermelho e Argilossolo Amarelo; 

 Predominância de 64% de CNSs distribuídas em áreas com potencial agrícola 

regular, especialmente identificadas em Jardim, Itacarambi, Iporanga e Brasília. 
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5.8.3 Atributo Cênico 

 

PERFIL 3  ATRIBUTO: CÊNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A) PERFIL DOS CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA PARA O ATRIBUTO CÊNICO: 
 

 DIMENSÃO – predominância de cavidades grandes expressando notável percepção 

no terreno. Em geral, é necessário grande esforço e tempo de prospecção de mais 

de 4 dias para medir e avaliar sua real extensão; 

 MORFOLOGIA – predominância de cavidades inseridas em relevos morfologicamente 

propícios a possibilitar intensa fluidez na drenagem vertical das águas superficiais. 

Em geral, se configura num expressivo amoldamento da rocha por meio de 

processos de dissolução da rocha, demonstrando significativas e abruptas formas de 

relevo; 

Cavidade natural subterrânea que reúne atributos especiais 
de beleza cênica em seu interior, tais como espeleotemas 
raros e/ou exuberantes, lagos translúcidos, cachoeiras, 
galerias ornamentadas e/ou outros atributos de 
embelezamento do seu interior. 

Critérios de relevância ID (0)% IR (1)% BR (3)% MR (5)% AR (7)% NR 
(10)% 

Dimensão - - 25,00 25,00 - 50,00 
Morfologia - - - - 25,00 75,00 
Valores paisagísticos - - - - 50,00 50,00 
Peculiaridades geológicas 25,00 - 25,00 50,00 - - 
Peculiaridades 
geomorfológicas 

25,00 - 25,00 - 25,00 25,00 

Peculiaridades mineralógicas - - - 75,00 25,00 - 
Vestígios arqueológicos 75,00 - 25,00 - - - 
Vestígios paleontológicos 100,00 - - - - - 
Recursos hídricos - - - 25,00 25,00 50,00 
Ecossistemas frágeis 25,00 - - 25,00 50,00 - 
Espécies endêmicas 100,00 - - - - - 
Espécies raras 100,00 - - - - - 
Espécies ameaçadas de 
extinção 

100,00 - - - - - 

Diversidade biológica 100,00 - - - - - 
Relevância histórico-cultural 50,00 25,00 25,00 - - - 
Relevância socioeconômica - - 25,00 - 25,00 50,00 
QUADRO 18 – Probabilidade de ocorrência de CNS considerando os critérios e a 
gradação de relevância para o atributo cênico. 
ID = Informação desconhecida, IR = Irrelevante, BR = Baixa relevância, MR = Média relevância, AR = 
Alta relavância, NR = Notável relevância. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 VALORES PAISAGÍSTICOS – predominância de cavidades envolvidas por acervo 

ambiental significativo. Inexiste degradação ambiental em sua área de influência e 

grande integridade ambiental. Processos ecológicos integrados com o meio; 

 PECULIARIDADES GEOLÓGICAS – predominância de cavidades que apresentam feições 

geológicas que, além de permitirem o entendimento da evolução geológica regional, 

contribuem para o melhor entendimento da evolução do globo terrestre, como 

espeleotemas com potencial para estudos paleoclimáticos (variações globais), 

fósseis, dobramentos atípicos, entre outros. Possui importância na caracterização de 

processos-chave geológicos globais; 

 PECULIARIDADES GEOMORFOLÓGICAS – predominância de cavidades dotadas de bons 

atributos peculiares, demonstrando características especiais em seus contornos e 

limites, revelando adequada singularidade em sua configuração e com bons 

testemunhos geomorfológicos particulares; 

 PECULIARIDADES MINERALÓGICAS – predominância de cavidades com presença de 

interessantes minerais e formações de espeleotemas raros ocorrendo 

ocasionalmente em outros ambientes; 

 VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS – predominância de cavidades enquadradas sem o 

conhecimento específico dessa variável; 

 VESTÍGIOS PALEONTOLÓGICOS – predominância de cavidades enquadradas sem o 

conhecimento específico dessa variável; 

 RECURSOS HÍDRICOS – predominância de cavidades com quantidade notável de água 

subterrânea, bem como condutividade hídrica, grande coeficiente de armazenamento 

de terrenos, composição de rochas, condições climáticas, renovação das águas, 

profundidade do aquífero em condições para bombeamento; 

 ECOSSISTEMAS FRÁGEIS – predominância de cavidades com alta fragilidade dentro do 

universo dinâmico das comunidades de minerais e estruturais existentes numa 

determinada galeria ou em sua área específica; 

 ESPÉCIES ENDÊMICAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 ESPÉCIES RARAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO – predominância de cavidades enquadradas sem 

registro de espécies dentro dessa variável; 

 DIVERSIDADE BIOLÓGICA – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 
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 RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL – predominância de cavidades sem o 

conhecimento a respeito dessa variável; e 

 RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA – predominância de cavidades sem o conhecimento a 

respeito dessa variável. 

 

B) CNSS CLASSIFICADAS COM MAIOR PROBABILIDADE NO ATRIBUTO CÊNICO: 

Duto do Quebó (MT), Caverna da Serra Preta (MT) e Caverna da Cerquinha (MT). 

C) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE CNSS CLASSIFICADAS DENTRO DO ATRIBUTO CÊNICO: 
 

 Localizadas nos municípios de Nobres e Alto Araguaia; 

 Abrangidas somente pelo estado de Mato Grosso; 

 Predominância de 67% de CNSs instaladas em município com ocorrência de 

mineração; 

 Plenamente abrangidas pelo Cerrado; 

 Envolvidas por litologia: calcário dolomito e quartzo-arenito; 

 Solo predominante: Latossolo Vermelho-Amarelo e Neossolo Quartzarênico; 

 Totalmente distribuídas em áreas com potencial agrícola desfavorável. 
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5.8.4 Atributo Científico 

 

PERFIL 4  ATRIBUTO: CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) PERFIL DOS CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA PARA O ATRIBUTO CIENTÍFICO: 
 

 DIMENSÃO – predominância de cavidades pequenas. Normalmente, em um dia, é 

possível realizar a prospecção para perceber e avaliar sua real extensão; 

 MORFOLOGIA – predominância de cavidades inseridas em relevos morfologicamente 

propícios à moderada fluidez na drenagem vertical das águas superficiais; 

 VALORES PAISAGÍSTICOS – predominância de cavidades envolvidas por um acervo 

ambiental com relativa degradação em sua área de influência direta. Integridade 

ambiental em recuperação; 

Cavidade natural subterrânea que reúne atributos especiais 
para o desenvolvimento da ciência, seja para produzir e 
aplicar em objetivos práticos ou para a produção de 
informações científicas rigorosas das ciências da natureza, 
bem como dentro do campo de interesse de outras ciências 
afins, ou ainda como laboratório de pesquisa. 

Critérios de relevância ID (0)% IR (1)% BR (3)% MR (5)% AR (7)% NR 
(10)% 

Dimensão - 29,00 41,90 19,40 6,50 3,20 
Morfologia - 19,40 12,90 38,70 25,80 3,20 
Valores paisagísticos - 16,10 32,30 29,00 22,60 - 
Peculiaridades geológicas 12,90 29,00 48,40 9,70 - - 
Peculiaridades 
geomorfológicas 

6,50 22,60 16,10 48,40 - 6,50 

Peculiaridades mineralógicas 3,20 32,30 54,80 - 9,70 - 
Vestígios arqueológicos 29,00 22,60 3,20 6,50 16,10 22,60 
Vestígios paleontológicos 41,90 38,70 12,90 -  6,50 
Recursos hídricos 3,20 22,60 25,80 12,90 19,40 16,10 
Ecossistemas frágeis 6,50 9,70 41,90 25,80 16,10 - 
Espécies endêmicas 29,00 54,80 3,20 - 9,70 3,20 
Espécies raras 32,3 54,80 3,20 - 3,20 6,50 
Espécies ameaçadas de 
extinção 

32,30 58,10 3,20 - 3,20 3,20 

Diversidade biológica 25,80 16,10 - 6,50 9,70 41,90 
Relevância histórico-cultural 3,20 29,00 19,40 12,90 19,40 16,10 
Relevância socioeconômica 9,70 51,60 29,00 3,20 6,50 - 
QUADRO 19 – Probabilidade de ocorrência de CNS considerando os critérios e a 
gradação de relevância para o atributo científico. 
ID = Informação desconhecida, IR = Irrelevante, BR = Baixa relevância, MR = Média relevância, AR = 
Alta relavância, NR = Notável relevância. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 PECULIARIDADES GEOLÓGICAS – predominância de cavidades que apresentam feições 

geológicas como tipos de rochas, estruturas sedimentares, dobras e falhas por meio 

das quais é possível reconstituir a evolução geológica de uma região. Possui 

importância na caracterização de processos-chave geológicos regionais; 

 PECULIARIDADES GEOMORFOLÓGICAS – predominância de cavidades dotadas de 

relativa particularidade, apresentando poucos acidentes especiais em seus 

contornos e limites, oferecendo relativa singularidade em sua configuração, e com 

eventuais testemunhos geomorfológicos particulares; 

 PECULIARIDADES MINERALÓGICAS – predominância de cavidades com poucos 

minerais e formações de espeleotemas tradicionais onde estes também sucedem em 

outros ambientes; 

 VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS – predominância de cavidades constando em sua área 

de influência bons e extraordinários registros de materiais da vida humana 

desaparecida. É possível também reconhecer paredões externos com consideráveis 

registros de pinturas rupestres em que é possível reconstruir parte da história da 

sociedade por meio de estudos arqueológicos; 

 VESTÍGIOS PALEONTOLÓGICOS – predominância de cavidades enquadradas sem o 

conhecimento específico dessa variável; 

 RECURSOS HÍDRICOS – predominância de cavidades com baixa quantidade disponível 

de água subterrânea, bem como condutividade hídrica, baixo coeficiente de 

armazenamento de terrenos, composição de rochas, condições climáticas, 

renovação das águas, profundidade do aquífero sem condições para bombeamento; 

 ECOSSISTEMAS FRÁGEIS – predominância de cavidades com baixa fragilidade dentro 

do universo dinâmico das comunidades de minerais e estruturais existentes numa 

determinada galeria ou área específica dessa cavidade; 

 ESPÉCIES ENDÊMICAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 ESPÉCIES RARAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 DIVERSIDADE BIOLÓGICA – predominância de cavidades com diversidade acima de 60 

espécies pesquisadas no ambiente; 

 RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL – predominância de cavidades com alta expressão 

de valores significativos na representação na história regional e, de um modo geral, 

forte estratégia de pressão social para preservar essa cavidade por possuir valores 

simbólicos imateriais (expressões, conhecimentos) e materiais (bens culturais) na 

área de influência dessa cavidade; e 
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 RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA – Predominância de cavidades inseridas em contexto 

socioeconômico em que não se verifica demandas de uso e é irrisória a pressão para 

exploração seja do ambiente propriamente dito, seja dos recursos naturais em sua 

área de influência. 

 

B) CNSS CLASSIFICADAS COM MAIOR PROBABILIDADE NO ATRIBUTO CIENTÍFICO: 

Lapa Volta da Serra III (MG), Gruta 3 (MG), Lapa dos Bichos (MG), Caverna de Santa 

Terezinha (MT) e Gruta dos Coelhos (MG). 

C) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE CNS CLASSIFICADAS DENTRO DO ATRIBUTO 
CIENTÍFICO: 
 

 Localizadas nos municípios de S. J. das Missões, Varjão de Minas, Januária, 

Cocalinho e Lima Duarte; 

 Abrangidas pelos estados de MG e MT; 

 Predominância de 60% de CNSs não instaladas em município com ocorrência de 

mineração e 40% ocorrendo concomitantemente em município com ocorrência de 

mineração; 

 Predominância de 40% de CNSs instaladas no bioma Cerrado, 40% ocorrendo no 

bioma de transição Cerrado/Caatinga e 20% no bioma Mata Atlântica; 

 Envolvidas por litologia: calcário/metapelito, areia/argila/silte, calcário e quartzo-

metarenito/quartzito/muscovita/quartzito; 

 Solo predominante: Cambissolo Háplico e Plintossolo Háplico; 

 Predominância de 60% de CNSs distribuídas em áreas com potencial agrícola 

regular. 
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5.8.5 Atributo Histórico-Cultural 

 

PERFIL 5  ATRIBUTO: HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) PERFIL DOS CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA PARA O ATRIBUTO HISTÓRICO-CULTURAL: 
 

 DIMENSÃO – predominância de cavidades pequenas com relativa percepção no 

terreno.  De um a dois dias para realizar a prospecção para medir e avaliar sua real 

extensão. 

 MORFOLOGIA – predominância de cavidades inseridas em relevos morfologicamente 

propícios de moderada a alta fluidez na drenagem vertical das águas superficiais. 

 VALORES PAISAGÍSTICOS – predominância de cavidades envolvidas por bom acervo 

ambiental. Pequena degradação ambiental em sua área de influência e boa 

integridade ambiental. Processos ecológicos integrados com o meio. 

Quando determinada cavidade natural subterrânea é parte 
integrante da história regional e, de um modo geral, contém 
valores simbólicos imateriais significativos, tais como 
expressões, conhecimentos, práticas religiosas, além dos 
valores materiais do tipo bens culturais e outros atributos de 
interesse histórico-cultural. 

Critérios de relevância ID (0)% IR (1)% BR (3)% MR (5)% AR (7)% NR 
(10)% 

Dimensão   25,60 51,30 15,40 7,70 
Morfologia  5,10 10,30 46,20 28,20 10,30 
Valores paisagísticos  5,10 12,80 46,20 28,20 7.70 
Peculiaridades geológicas 17,90 5,10 23,10 38,50 10,30 5,10 
Peculiaridades 
geomorfológicas 

12,80 7,70 15,40 35,90 28,20  

Peculiaridades mineralógicas 17,90 25,60 35,90 17,90 2,60 - 
Vestígios arqueológicos 43,60 28,20 12,80 7,70 7,70 - 
Vestígios paleontológicos 48,70 35,90 7,70 2,60 2,60 2,60 
Recursos hídricos 7,70 12,80 15,40 28,20 20,50 15,40 
Ecossistemas frágeis 10,30 15,40 20,50 38,50 15,40  
Espécies endêmicas 69,20 2,60   20,50 7,70 
Espécies raras 66,70    17,90 15,40 
Espécies ameaçadas de 
extinção 

89,70  2,60  2,60 5,10 

Diversidade biológica 82,10  5,10  2,60 10,30 
Relevância histórico-cultural  12,80  2,60 10,30 74,40 
Relevância socioeconômica  35,90 15,40 20,50 5,10 23,10 
QUADRO 20 – Probabilidade de ocorrência de CNS considerando os critérios e a 
gradação de relevância para o atributo histórico-cultural. 
ID = Informação desconhecida, IR = Irrelevante, BR = Baixa relevância, MR = Média relevância, AR = 
Alta relavância, NR = Notável relevância. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 PECULIARIDADES GEOLÓGICAS – predominância de cavidades com feições geológicas 

que, além de permitir o entendimento da evolução geológica regional, contribui para 

a evolução do globo terrestre. Possuem estruturas sedimentares especiais para 

registros paleoclimáticos, contendo importância na caracterização de processos-

chave geológicos globais e registros expressivos na história evolutiva da Terra; 

 PECULIARIDADES GEOMORFOLÓGICAS – predominância de cavidades dotadas de 

poucos acidentes especiais em seus contornos e limites, oferecendo singularidade 

em sua configuração e bons testemunhos geomorfológicos particulares. 

 PECULIARIDADES MINERALÓGICAS – predominância de cavidades com ocorrência de 

poucos minerais, manifestando formações de espeleotemas tradicionais ocorrendo 

em outros ambientes; 

 VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS – não há conhecimento a respeito dessa variável; 

 VESTÍGIOS PALEONTOLÓGICOS – predominância de cavidades com ausência de 

vestígios fósseis e/ou qualquer outro registro de remanescente de material biológico 

sobre os quais atuaram processos de fossilização. Também não há conhecimento a 

respeito desta variável. 

 RECURSOS HÍDRICOS – predominância de cavidades com relativa disponibilidade de 

água subterrânea, bem como condutividade hídrica, médio coeficiente de 

armazenamento de terrenos, composição de rochas, condições climáticas, 

renovação das águas e profundidade do aquífero sem condições para 

bombeamento; 

 ECOSSISTEMAS FRÁGEIS – predominância de cavidades de média a alta fragilidade 

dentro do universo dinâmico das comunidades de minerais e estruturais existentes 

numa determinada galeria ou área específica dessa cavidade; 

 ESPÉCIES ENDÊMICAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 ESPÉCIES RARAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 DIVERSIDADE BIOLÓGICA – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL – predominância de cavidades com notável 

expressão e de valor significativo na representação da história regional e, de modo 

geral, forte movimento de pressão social para a preservação, por possuir 

significativos valores simbólicos imateriais (expressões, conhecimentos, práticas, 

artefatos) e materiais (bens culturais) na área de influência dessa cavidade; e  
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 RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA – predominância de cavidades inseridas num contexto 

socioeconômico em que nos feriados prolongados e, eventualmente, nos finais de 

semana há pressão turística para a exploração do ambiente propriamente dito. Os 

recursos naturais em sua área de influência estão sob pressão de explotação nos 

últimos 5 anos. 

 

B) CNSS CLASSIFICADAS COM MAIOR PROBABILIDADE NO ATRIBUTO HISTÓRICO-CULTURAL: 

Gruta do Rolado III (SP), Gruta da Caridade (RN), Gruta do Betarizinho (SP) e Gruta 

do Alambari de Cima (SP). 

C) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE CNSS CLASSIFICADAS DENTRO DO ATRIBUTO 
HISTÓRICO-CULTURAL: 
 

 Localizadas nos municípios de Eldorado, Caicó e Iporanga; 

 Abrangidas pelos estados de São Paulo e Rio Grande do Norte; 

 CNSs plenamente instaladas em municípios sem a ocorrência da mineração; 

 Predominância de 75% de CNSs instaladas no bioma Mata Atlântica e 25% no bioma 

Caatinga; 

 Envolvidas por litologia: metacalcarenito/metacalcilutito, gnaisse/mármore/xisto e 

mármore/dolomítico; 

 Solo predominante: Cambissolo Háplico, Argilossolo Vermelho-Amarelo e Luvissolo 

Crômico; 

 Ocorrência de 50% de CNSs distribuídas em áreas com potencial agrícola regular, 

25% em potencial agrícola restrito e 25% em desfavorável. 
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5.8.6 Atributo Socioeconômico 

 

PERFIL 6  ATRIBUTO: SOCIOECONÔMICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) PERFIL DOS CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA PARA O ATRIBUTO SOCIOECONÔMICO: 
 

 DIMENSÃO – predominância de cavidades pequenas com relativa percepção no 

terreno.  De 1 a 2 dias para realizar a prospecção, medir e avaliar sua real extensão; 

 MORFOLOGIA – predominância de cavidades inseridas em relevos morfologicamente 

propícios a possibilitar intensa fluidez na drenagem vertical das águas superficiais, 

configurando num expressivo amoldamento da rocha por meio de processos de 

dissolução da rocha, demonstrando significativas e abruptas formas de relevo; 

 VALORES PAISAGÍSTICOS – predominância de cavidades envolvidas por relativo 

acervo ambiental. Pequena degradação ambiental em sua área de influência e boa 

integridade ambiental. Processos ecológicos integrados com o meio; 

Cavidade natural subterrânea que é utilizada com finalidade 
socioeconômica e/ou pode contribuir para trazer 
subsistência às comunidades do entorno ou, ainda, está 
inserida em área de interesse da mineração e/ou outros 
projetos de benefício social ou econômico. 

Critérios de relevância ID (0)% IR (1)% BR (3)% MR (5)% AR (7)% NR 
(10)% 

Dimensão  7,0 64,90 15,80 3,50 8,80 
Morfologia  3,50 33,30 19,30 7,00 36,80 
Valores paisagísticos  3,50 17,50 49,10 8,80 21,10 
Peculiaridades geológicas  8,80 71,90 7,00 3,50 8,80 
Peculiaridades 
geomorfológicas 

 5,30 38,60 28,10 17,50 10,50 

Peculiaridades mineralógicas 5,30 22,80 50,90 12,30 7,00 1,80 
Vestígios arqueológicos 5,30 36,80 7,00 8,80 14,00 28,10 
Vestígios paleontológicos 29,80 31,60 12,30 7,00 8,80 10,50 
Recursos hídricos  22,80 8,80 10,50 17,50 40,40 
Ecossistemas frágeis 5,30 19,30 38,60 22,80 10,50 3,50 
Espécies endêmicas 77,20 8,80 1,80  7,0 5,30 
Espécies raras 75,40 10,50   7,0 7,0 
Espécies ameaçadas de 
extinção 

75,40 10,50  1,80 8,80 3,50 

Diversidade biológica 77,20 3,50  3,50 5,30 10,50 
Relevância histórico-cultural 3,50 38,60 17,50 14,00 5,30 21,10 
Relevância socioeconômica    8,80 10,50 80,70 
QUADRO 21 – Probabilidade de ocorrência de CNS considerando os critérios e a 
gradação de relevância para o atributo socioeconômico. 
ID = Informação desconhecida, IR = Irrelevante, BR = Baixa relevância, MR = Média relevância, AR = 
Alta relavância, NR = Notável relevância. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 PECULIARIDADES GEOLÓGICAS – predominância de cavidades com feições geológicas 

importantes, apresentando dobras e falhas por meio das quais é possível reconstituir 

a evolução geológica de uma região. Possui importância na caracterização de 

processos-chave geológicos regionais.    

 PECULIARIDADES GEOMORFOLÓGICAS – predominância de cavidades providas de 

poucas particularidades, apresentando acidentes comuns em seus contornos e 

limites, oferecendo configuração habitual e com baixos testemunhos 

geomorfológicos particulares. 

 PECULIARIDADES MINERALÓGICAS – predominâncias de cavidades com ocorrência de 

poucos minerais e formações de espeleotemas tradicionais, replicando em outros 

ambientes. 

 VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS – predominância de cavidades de alta a notável 

relevância de inscrições rupestres e com fortes registros de remanescentes de 

materiais da vida humana desaparecida. 

 VESTÍGIOS PALEONTOLÓGICOS – embora 32% indiquem a existência predominante de 

cavidades com ausência de vestígios fósseis, há também 19% indicando existência 

predominante de cavidades de alta a notáveis ocorrências de vestígios fósseis e 

remanescentes de material biológico, sobre os quais atuaram processos de 

fossilização. 

 RECURSOS HÍDRICOS – predominância de cavidades com notável quantidade 

disponível de água subterrânea, bem como condutividade hídrica, grande coeficiente 

de armazenamento de terrenos, composição de rochas, condições climáticas, 

renovação das águas e profundidade do aquífero em condições para bombeamento; 

 ECOSSISTEMAS FRÁGEIS – predominância de cavidades com baixa fragilidade dentro 

do universo dinâmico da comunidade de minerais e estruturais existentes numa 

determinada galeria, ou área específica dessa cavidade; 

 ESPÉCIES ENDÊMICAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 ESPÉCIES RARAS – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 DIVERSIDADE BIOLÓGICA – predominância de cavidades enquadradas sem registro de 

espécies dentro dessa variável; 

 RELEVÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL – predominância de cavidades com ausência de 

valores significativos na representação da história regional e/ou pouca motivação 

para preservar essa cavidade por possuir inexpressivos valores simbólicos imateriais 
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(expressões, conhecimentos e práticas) e materiais (bens culturais) na área de 

influência dessa cavidade; e 

 RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA – predominância de cavidades inseridas num contexto 

socioeconômico onde, sabe-se, nos feriados prolongados, e todo final de semana, há 

pressão turística para a exploração do ambiente propriamente dito e/ou dos recursos 

naturais. A pressão de explotação se processa nos últimos 20 anos em sua área de 

influência. 

 

B) CNSS CLASSIFICADAS COM MAIOR PROBABILIDADE NO ATRIBUTO SOCIOECONÔMICO: 

Caverna Unha de Preguiça, Lapa dos Desenhos, Caverna do Olani, Caverna do Painel 

Quebrado, Três Lagoas, Gruta do Janelão, Lapa Vermelha I, Lapa do Piolho de Urubu, 

Abrigo do Malhador e Toca Dolina Água Milagrosa. 

C) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE CNSS CLASSIFICADAS DENTRO DO ATRIBUTO 
SOCIOECONÔMICO: 
 

 Localizadas nos municípios de Apodi (RN), Januária (MG), Pedro Leopoldo (MG), 
Itacarambi (MG) e Cáceres (MT); 
 

 Abrangidas pelos estados de MG, RN e MT; 

 Predominância de 80% de CNSs não instaladas em município com ocorrência de 
mineração; 
 

 CNS ocorrendo com 40% no bioma Caatinga, 40% no bioma de transição 
Cerrado/Caatinga, 10% no bioma Cerrado e 10% no bioma Pantanal; 
 

 Envolvidas por litologia: 40% ocorrendo em calcarenito/calcilutito/folhelho, 30% 
ocorrendo em calcário/metapelito e os demais em arenito/pelito/conglomerático, 
calcarenito/calcissiltito, com níveis grafitosos, e dolomito; 
 

 Solo predominante: 50% de CNS ocorrendo em Argilossolo Vermelho-Amarelo, 40% 
em Cambissolo Háplico e 10% em Argilossolo Vermelho; 
 
 

 Potencial agrícola: 50% de CNS ocorrendo em áreas regulares e 50% ocorrendo em 
áreas de regulares a restritas. 

  



299 
 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos achados científicos alcançados com esta pesquisa, foi possível estabelecer 

o critério técnico para classificar CNS. Algumas sugestões são apresentadas como forma de 

perceber tanto o âmbito da contextualização espeleológica quanto a modelagem, 

possibilidades para o desencadeamento de estratégias de gestão em prol do PEN. 

 

Conclusões da Gestão Espeleológica 

Algumas conclusões que foram alcançadas com esta pesquisa de tese podem 

corroborar para a gestão espeleológica: 

Macrorregionais: 

1. As regiões Sudeste e Centro-Oeste são dominantes pela ocorrência de 
cavernas, atingindo 65% (3.916 cavidades), e as regiões Norte, Nordeste e Sul 
com 2.124 (35,1%) (Tabela 9 e Figura 19); 
 

2. Se forem consideradas apenas as regiões Sudeste e Centro-Oeste é o 
suficiente para oferecer a compreensão exata sobre a dimensão do PEN nos 
estados abrangidos por essas regiões; 
 

3. No universo de 6.522 CNSs, o estado de Minas Gerais abriga 2.535 unidades 
espeleológicas e, sozinho, representa 38,87% do País, superando, de maneira 
isolada, o somatório de sete estados (PA, SP, BA, RN, MT, PR e MS) (Tabela 
10); 
 

4. Se forem considerados os dez primeiros entes da Federação (MG, GO, TO, 
PA, SP, BA, RN, MT, PR e MS) é possível abranger 97% das ocorrências de 
CNSs conhecidas do Brasil (Tabela 10); 

 
5. O conglomerado de cavernas situadas na borda norte do estado de Goiás 

(Mapa 9)  na divisa com o estado da Bahia, onde existem 82,58% de CNSs 
conhecidas, mostra ser a região que merece maior atenção; 

 
6. Das 6.522 cavidades cadastradas, apenas 175 são utilizadas no 

espeleoturismo, correspondendo a apenas 2,68% da atividade; 
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Municípios: 
 

7. Os 90 principais municípios brasileiros com ocorrência de CNS representam 
82,03% de ativos ambientais espeleológicos conhecidos no Brasil (Tabela 11), 
o que os tornam alvos importantíssimos da gestão ambiental; 
 

8. Os municípios Iporanga (SP), Pains (MG), Felipe Guerra (RN) e Arcos (MG) 
reúnem mais de 41% de CNSs amostradas, confirmando como municípios-
destaque da espeleologia brasileira (Tabela 18); 

 
9. Iporanga (SP), Pains (MG), Felipe Guerra (RN), Arcos (MG), Apiaí (SP), 

Governador D. S. Rosado (RN) e Brasília (DF), respondem juntos por mais de 
53% da ocorrência de CNS, significando mais da metade das ocorrências em 
todo o País (Tabela 18); 

 
10. Um exame específico sobre os municípios mineiros (Pains, Matozinhos, Arcos, 

Iguatama, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Doresópolis, Itacarambi, Prudente 
Morais, Córrego Fundo, Januária, Santa Bárbara, Lagoa Santa, Santana 
Riacho, Montes Claros, Brumadinho, Itabirito, Unaí, Sete Lagoas, Paracatu, 
Arinos, Belo Horizonte, Monjolos, Turmalina, Lima Duarte, Luminárias, 
Presidente Olegário, Rio, Ubaí, Vazante, Confins, Lagamar e Paraopeba) são 
capazes de abrigar 2.287 CNSs (90,22%) das cavernas conhecidas dentro do 
estado; 

 
11. O município de Pains detém o maior número de CNSs conhecidas no País, 

com 804 cavernas. Esse município, com 419,2 km2, possui aproximadamente 
duas CNSs/km2, índice extremamente alto se comparado com outros 
municípios brasileiros, o que exige dos órgãos do governo atenção redobrada 
sobre a região, com vistas ao monitoramento constante; 

 
12. Isoladamente, Pains suplanta o somatório de três importantes municípios, tais 

como Matozinhos e Iporanga (SP) e Parauapebas (PA). Neste último, a 
produção de canga/minério de ferro é predominante e em Pains é a ocorrência 
de CNS em rochas carbonáticas; 

 
13. A mesorregião do oeste de Minas Gerais possui extraordinário acervo: Pains 

(804), Arcos (215), Iguatama (90), Doresópolis (84) e Córrego Fundo (49) 
totalizam na região 1.242 CNSs convalidadas na base de dados, o que 
representa 19,04% do País; 
 

Solos: 

14. Os solos Terras Estruturadas, Latossolos, Solos Podzólicos, Solos Litólicos, 
Cambissolos, Solos Profundos, Lateritas Hidromórficas e Brunizéns estão 
envolvidos em 98,87% das ocorrências de CNSs no território nacional (Tabela 
3); 
 

15. Nas formações pedológicas Cambissolo Háplico, Latossolo Vermelho, 
Argilossolo Vermelho-Amarelo, Argilossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-
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Amarelo, Neossolo Quartzarênico e Chernossolo Rêndzico foram registradas a 
ocorrência de 1.111 CNSs (95%) (Tabela 20); 

Litologia 

16. O universo de CNS em rocha calcária corresponde a 3.229 cavernas (49,51%) 
entre todas as ocorrências registradas; 
 

17. As rochas carbonáticas de uma forma geral (dolomita e outras litologias 
associadas aos carbonatos) correspondem a 3.526 cavidades nessa formação 
e predominam em relação a outras tipologias litológicas, o que representa 54% 
do total de cavidades; 

 
18. As rochas carbonáticas pesquisadas na amostra correspondem a 1.108 

cavernas, significando 95% do País (Tabela 23); 

Mineração: 

19. Municípios com forte explotação de calcário e dolomito estão ocorrendo 
concomitantemente em 485 CNSs (41,49%), e 684 cavernas (58,51%) não 
estão coexistindo com essa atividade antrópica; 

 
20. Os municípios que mais recepcionam atividades de mineração e cavernas são: 

Pains (11,12%), Arcos (7,36%) e Governador Dix-Sept Rosado (3,34%) (Figura 
41); 

 
Potencial agrícola: 

 
21. Na amostra do potencial agrícola Restrito, 362 CNSs (30,97%) podem estar 

susceptíveis à erosão, deficiência de drenagem, nutrientes e com teores 
elevados de alumínio;  
 

22. No cruzamento de CNSs amostradas com potencial agrícola, de solos e de 
biomas, demonstra a ocorrência predominante de cavernas no bioma Cerrado 
conjugado com Latossolo Vermelho (LA) e Cambissolo Háplico (CH) na 
potencialidade Restrita, representando 18,64% (Tabela 29); 
 

23. A pesquisa apontou que 92,73% de CNSs podem sofrer algum tipo de 
externalidade em função da agricultura, pois estão situadas na linha de frente 
da expansão da fronteira agrícola que tradicionalmente, já sofreu alteração ou 
está em vias da mecanização, para a correção das limitações do solo, visando 
ao melhor aproveitamento da terra para produção (Tabela 26). 
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Biomas: 

24. O bioma Cerrado abriga 4.054 CNSs (62,16%) do total do País (Tabela 2 e 
Figuras 4A e 4B), o que faz desse bioma o de maior importância para o PEN; 

 
25. O Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga e a Amazônia somam 6.519 cavernas 

(96,17%) do PE distribuído no território nacional (Tabelas 1 e 2 e Figuras 4A e 
4B); 

 
26. O bioma Mata Atlântica acolhe 31,1% (364) de CNSs amostradas e se 

configura, ao lado do Cerrado, com ≈75% de ocorrências espeleológicas, 
corroborando em importância fundamental a conservação de cavernas; 

 
27. O bioma Caatinga, historicamente desprezado no Brasil, demonstrou 

apresentar feições ambientais importantes, pois acolhe ≈22% de CNSs e, 
juntamente com o Cerrado e a Mata Atlântica, são responsáveis por abrigar 
96% da amostra, confirmando como biomas de importância fundamental para o 
patrimônio espeleológico no Brasil; 

 

Conclusões da Modelagem 

 

A análise discriminante permitiu a classificação e o ordenamento das cavernas 

pesquisadas. Os resultados apontaram muita coerência nas correlações, principalmente por 

evidenciar as harmonias habitualmente verificadas em campo. Os efeitos produzidos por 

essa modelagem permitiu conhecer o comportamento dos critérios de relevância e os 

atributos de qualidade medidos. 

Na descrição dos indicadores de desenvolvimento sustentável, a pesquisa apresentou 

resultados expressivos. A técnica utilizada da descrição contingente se mostrou satisfatória 

para conhecer as diversas possibilidades e interações que giram em torno da 

sustentabilidade. 

Os critérios de relevância biológicos (espécies endêmicas, espécies raras, espécies 

ameaçadas de extinção e diversidade biológica), na maioria dos testes executados, 

figuraram nas listas como bons discriminantes se comparados com a maioria das variáveis. 

Esse resultado possibilitou inferir que as variáveis vinculadas à fauna de cavernas 

representam valores importantes no contexto da modelagem, geralmente associadas a 

baixas manifestações socioeconômicas, comprovando, na pesquisa, o que pode ocorrer na 

realidade. 

Foi interessante perceber que nas análises da variável Peculiaridades Geológicas 

vinculam-se dois importantes critérios – vestígios paleontológicos e vestígios arqueológicos 
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(além dos biológicos) –, revelando-se como bons para promover a distinção dentro desse 

critério, o que guarda muita coerência sobre esse resultado, pois manifestações reais são 

percebidas em campo, apresentando cavernas com características com esse tipo de 

peculiaridade. 

Nos resultados finais da discriminante validada, foi possível medir a validade externa e 

interna da modelagem. A razão de sucesso encontrada garantiu que as médias ajustadas 

fossem consideradas como indicadores válidos dentro dos testes de medição das variáveis 

independentes. 

A solução discriminante foi estatisticamente significativa. Os resultados finais da 

discriminante validada alcançaram níveis de excelência, pois comprovou o alcance do índice 

de 95,7% de correta classificação, permitindo verificar que 94,4% dos casos agrupados na 

validação cruzada fossem também classificados corretamente. Tais índices podem ser 

considerados extremamente importantes diante do elevado nível, confirmando, de forma 

segura, os procedimentos executados. Esse grau de considerável confiabilidade permitiu 

classificar novos grupos de cavernas mais isentas de erros. 

As funções discriminantes foram exaustivamente testadas. Os resultados finais obtidos 

demonstraram que entre as cinco funções estudadas, três foram capazes de explicar 92,5% 

da variância dos dados, certificando, de maneira segura, a boa execução da função 

discriminante pesquisada. 

A matriz de estrutura apresentou os critérios de relevância que melhor discriminam, 

destacando as variáveis Relevância Socioeconômica, Vestígios Arqueológicos e Relevância 

Histórico-Cultural que mantiveram nos testes realizados altos índices de discriminação.  

Os testes de correlação e covariância mostraram-se eficazes para investigar as 

diversas variáveis pesquisadas. Os resultados possibilitaram verificar como se processou a 

relação entre os critérios de relevância de CNS, permitindo conhecer as medidas usadas 

para unir séries e verificando as que estavam se deslocando juntas ou não.  

Dentro do sensível teste de correlação e de covariância, foi possível conhecer as 

variáveis que melhor discriminam, tais como Relevância Socioeconômica, Vestígios 

Arqueológicos, Relevância Histórico-Cultural, Peculiaridades Geológicas, Valores 

Paisagísticos, Diversidade Biológica, Morfologia, Peculiaridades Mineralógicas e Dimensão. 

Nos resultados finais da discriminante original avaliada, os dados demonstram que os 

especialistas foram extremamente competentes nas escolhas, confirmando um prognóstico 
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de 62,1% de correta classificação. Esse índice pode ser considerado de alto grau de 

confiabilidade tanto pelo volume de dados manipulados quanto por expressar opiniões 

pessoais antes da validação e de difícil conformidade. 

A respeito da densidade das variáveis na função canônica discriminante, os atributos 

que ficaram corretamente classificados receberam as seguintes distribuições: Ambiental 

com 947 CNSs (81,0%), Ecológico com 91 CNSs (7,8%), Socioeconômico com 57 (4,9%), 

Histórico-Cultural com 39 CNSs (3,3%), Científico com 31 CNSs (2,7%) e Cênico com 4 

CNSs (0,3%). Essa formatação possibilitou perceber que nessa nova reclassificação, as 

cavidades a configuraram com densidade mais harmônica e consistente. 

Os resultados finais da função discriminante original, avaliada para mineração 

instalada em município com ocorrência de CNS, expôs que a análise discriminante foi 

corretamente classificada em 73%, ao mesmo tempo em que 72,1% dos casos agrupados 

na validação cruzada também foram classificados corretamente. Esses resultados são 

importantes pois convalidam o exato prognóstico realizado na Seção 4.5. 

No teste de correlação para mineração instalada em município com ocorrência de 

CNS foram identificadas boas correlações para os critérios de relevância: Valores 

Paisagísticos, Peculiaridades Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, Peculiaridades 

Geológicas, Recursos Hídricos, Ecossistemas Frágeis, Relevância Histórico-Cultural e 

Relevância Socioeconômica.  

O resultado final da função discriminante confirmatória para mineração instalada em 

município com ocorrência de CNS demonstrou que a análise discriminante validada elevou 

de 73% no teste anterior para 93,2% dos grupos corretamente classificados. De igual modo 

a validação cruzada subiu de 72,1% para 92,6% dos casos agrupados que foram assim 

corretamente classificados.  

O teste validado de correlação identificou boas discriminações para mineração 

instalada em município com ocorrência de CNS, tais como Relevância Histórico-Cultural, 

Relevância Socioeconômica, Valores Paisagísticos, Vestígios Arqueológicos, Recursos 

Hídricos, Ecossistemas Frágeis, Espécies Endêmicas e Espécies Ameaçadas de Extinção. 

A identificação desses critérios é importante porque excluem da subjetividade futuros 

estudos, quando o interesse da mineração estiver se sobrepondo aos interesses da 

conservação ou vice-versa. 
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O poder explicativo da regressão, evidenciado pelo coeficiente de determinação, 

apontou para um R Square (R2) de 55,70%. O teste F-Anova mediu o efeito do conjunto de 

variáveis independentes (critérios de relevância) sobre a variável dependente (atributos). O 

resultado apontou para a necessidade de se rejeitar a hipótese nula de não-influência, por 

apresentar o R2 significativo (Sig. α < 0,05), demonstrando efetividade de regressão linear 

para essa modelagem. 

As análises de regressão nos testes para mineração em municípios com ocorrência de 

CNS apontaram que o poder explicativo da regressão para a variável ATRIBUTO não foi 

satisfatória por apresentar um R Square (R2) de 18,90%. Já o teste com a variável DIS_1 se 

mostrou mais adequado diante de um R Square (R2) de 52,70%. 

A análise discriminante e a regressão linear se mostraram eficientes no 

estabelecimento de uma nova classificação de cavernas. A expectativa é que esses 

procedimentos gerem a devida segurança à tomada de decisão dentro da gestão ambiental, 

ensejando também possibilidade de um diálogo mais franco e transparente com o setor 

produtivo (mineração) que poderá, nas corretas interpretações, alinhavar prognósticos mais 

precisos, diminuir incertezas e evitar passos inseguros. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

Muito já se falou sobre os critérios, os métodos e os instrumentos usados nesta 

pesquisa, mas é oportuno também sugerir algumas recomendações como forma de 

aprimorar as estratégias de gestão em prol do PEN: 

1. Que os órgãos de governo classifiquem corretamente CNS como subsídio ao 
licenciamento ambiental, possibilitando identificar significativos atributos 
ecológicos, ambientais, cênicos, científicos, culturais ou socioeconômicos, e 
adequadamente melhor determinar as características relacionadas aos critérios 
de relevância;  
 

2. Que os órgãos de governo, ao classificarem CNS, estejam aptos a determinar 
o perfil de atributo a que pertence o patrimônio, de maneira que seja atendida a 
legislação ambiental, evitando a insegurança na tomada de decisão e 
possibilitando definir estratégias de gestão ambiental mais eficiente e mais 
isentas de erro; 

 
3. Observar com o devido cuidado os dez principais estados com espeleologia 

(MG, GO, TO, PA, SP, BA, RN, MT, PR e MS), pois são capazes de responder 
por 97% das ocorrências de CNSs conhecidas no Brasil; 
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4. Que sejam alocados recursos financeiros suficientes para a elaboração dos 

planos de manejo espeleológicos de cavernas, como forma de ampliar a taxa 
de 2,68% de cavidades que possuem ou já iniciaram esse estudo de manejo; 

 
5. Estabelecer maior acompanhamento sobre o município de Pains, uma vez ser 

este o que detém o maior número de CNSs conhecidas no País, com taxa de 
duas cavidades por km2;  

 
6. Estabelecer estratégia de acompanhamento sobre os municípios com forte 

explotação de calcário e de dolomito, já que 41,49% de CNSs estão na linha de 
frente dessa ação antrópica, já que esse cenário poderá aumentar em função 
do novo Decreto nº 6.640; 

 
7. Ampliar as pesquisas entre a potencialidade agrícola dos solos e o PEN, haja 

vista que 92,73% de CNSs podem sofrer algum tipo de externalidade devido à 
expansão da fronteira agrícola; 

 
8. Que sejam motivadas práticas da agricultura sustentável no entorno direto de 

CNS, evitando que figurem como morros-testemunhos isolados em ilhas 
cercadas por atividades agrícolas; 

 
9. Que sejam ampliadas as pesquisas sobre mudanças climáticas como forma de 

medir os impactos decorrentes das ações antrópicas sobre o PEN, 
possibilitando por meio dos estudos de paleoclima, conhecer e prever a 
vulnerabilidade climática do futuro; 

 
10. Que sejam motivadas ações específicas sobre gestão espeleológica no bioma 

Cerrado, já que abriga 62,16% das ocorrências de CNSs de todo o País; 
 

11. Para futuras pesquisas é necessário esclarecer melhor dois conceitos para as 
variáveis Morfologia e Peculiaridades Geomorfológias, evitando a hesitação 
dos entrevistados entre esses dois critérios, de maneira a tornar mais clara a 
diferença entre a morfologia da caverna e as peculiaridades geomorfológicas 
no terreno que envolve o tema; 

 
12. A variável Valores Paisagísticos é importante para que novas investigações 

deem ênfase para a beleza paisagística da caverna; 
 

13. No tocante à variável Relevância Socioeconômica é importante que novas 
pesquisas considerem também a reincidência de doenças patogênicas para a 
definição das relevâncias, sobretudo em cavernas com grande ocorrência de 
morcegos, já que a cavidade examinada pode ser um vetor nocivo à saúde 
pública da região; 

 
14. Que sejam emanados esforços para ampliar o percentual de apenas 27,27% 

(1.779) CNSs protegidas por unidades de conservação, garantindo a 
integridade física de importantes amostras da espeleologia brasileira, já que 
poderão sofrer alguma externalidade em função do Decreto Federal nº 6.640; 
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15. Que o setor elétrico considere no seu planejamento estudos e relevâncias de 

CNSs, quando da instalação de AHE, sobretudo em áreas inundadas que 
afetam consideravelmente o PE; 

 
16. Que novas pesquisas classifiquem as cavernas inseridas no contexto das UCs; 

 
17. Que seja revisto o Decreto no 6.640/2008, sobretudo quando remete para a 

competência comum aquilo que é de competência privativa da União, 
assegurando o cumprimento do comando constitucional brasileiro, haja vista as 
possíveis ações de inconstitucionalidade a serem expedidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, a exemplo da ADIn nº 3.525. 
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APÊNDICE 
 

A) RELAÇÃO DAS CAVERNAS, MUNICÍPIOS E ESTADOS UTILIZADOS NA AMOSTRA 
 

Nome da Caverna Município Estado
1. Caverna do Vale Encantado Alto Paraíso de Goiás GO 
2. Gruta Jenipapo Anicuns GO 
3. Gruta Santa Rosa Anicuns GO 
4. Gruna da Tarimba Buritinópolis GO 
5. Caverna Tanque I Buritinópolis GO 
6. Gruna da Lagoa Buritinópolis GO 
7. Gruna Bananal Buritinópolis GO 
8. Gruna da Judite Buritinópolis GO 
9. Lapa do Córrego das Dores Buritinópolis GO 
10. Caverna do Tatu Faina GO 
11. Caverna Lapa do Musungo Flores de Goiás GO 
12. Buraco das Araras Formosa GO 
13. Gruta Jaboticaba Formosa GO 
14. Lapa da Pedra Formosa GO 
15. Lapa Grande Indiara GO 
16. Gruta Joel Indiara GO 
17. Lapa dos Marimbondos Indiara GO 
18. Gruta do Sonho Itaberaí GO 
19. Caverna Nova Esperança Mambaí GO 
20. Caverna Fundo de Quintal I Mambaí GO 
21. Lapa do Rio das Pedras I Mambaí GO 
22. Lapa da Cachoeira do Funil Mambaí GO 
23. Caverna do Borá I Mambaí GO 
24. Lapa dos Porcos Mambaí GO 
25. Lapa do Rio das Pedras IV Mambaí GO 
26. Caverna dos Revolucionários Posse GO 
27. Lapa da Bomba II Posse GO 
28. Lapa da Clarona Posse GO 
29. Gruta do Russão II Posse GO 
30. Gruta do Russão III Posse GO 
31. Caverna Afonso do Enxu Posse GO 
32. Lapa do São Bernardo – Palmeiras São Domingos GO 
33. Caverna Angélica São Domingos GO 
34. Lapa de São Vicente I São Domingos GO 
35. Lapa Terra Ronca I São Domingos GO 
36. Caverna do Genu Sítio d'Abadia GO 
37. Lapa do Fuzil Vila Propício GO 
38. Buraco da Mina Vila Propício GO 
39. Caverna Três Marias Vila Propício GO 
40. Caverna da Garganta Vila Propício GO 
41. Gruta da Cazanga II Arcos MG 
42. Gruta da Cazanga III Arcos MG 
43. Gruta da Cazanga IV Arcos MG 
44. Gruta da Cazanga V Arcos MG 
45. Gruta da Limeira Arcos MG 
46. Abismo da Limeira Arcos MG 
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47. Gruta da Bocaina I Arcos MG 
48. Gruta da Bocaina II Arcos MG 
49. Gruta da Bocaina III Arcos MG 
50. Gruta da Bocaina IV Arcos MG 
51. Gruta da Frente de Lavra Arcos MG 
52. Gruta Joínha Arcos MG 
53. Gruta do Cordel Arcos MG 
54. Gruta da Cruzada Arcos MG 
55. Gruta da Boquinha Arcos MG 
56. Gruta do Fim da Lavra Arcos MG 
57. Gruta dos Blocos Tombados Arcos MG 
58. Gruta do Escorpião Arcos MG 
59. Gruta da Diáclase Arcos MG 
60. Gruta do Bloco Basculado Arcos MG 
61. Gruta da Serrapilheira Arcos MG 
62. Caverna 002 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
63. Caverna 003 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
64. Caverna 006 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
65. Caverna 007 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
66. Caverna 008 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
67. Caverna 009 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
68. Caverna 015 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
69. Abrigo 016 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
70. Caverna 018 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
71. Caverna 042 Faz. Boa Esperança Arcos MG 
72. Abrigo CK02 Maria Sapuda Arcos MG 
73. Abrigo CK04 Coral Arcos MG 
74. Caverna CK05 Arco da Passagem da Coral Arcos MG 
75. Caverna CK06 Coral Arcos MG 
76. Caverna P.00 Arcos MG 
77. Abrigo P1 Arcos MG 
78. Caverna P2 Gruta das Raízes Arcos MG 
79. Abrigo P5 Arcos MG 
80. Caverna P10 Gruta dos Espinhos Arcos MG 
81. Abrigo P11 Arcos MG 
82. Abismo Escravo Arcos MG 
83. Caverna Arco do Índio Arcos MG 
84. Caverna Samurai Arcos MG 
85. Caverna CSN Arcos MG 
86. Caverna Toca do Índio Arcos MG 
87. Caverna Zé Geraldo Arcos MG 
88. Caverna Lavrinha Arcos MG 
89. Caverna Fendinha Arcos MG 
90. Gruta da Rocinha Arcos MG 
91. Caverna Posse Grande I e II Arcos MG 
92. Caverna Sistema Mãe d'Água Arcos MG 
93. Caverna do Guardar o Carro Arcos MG 
94. Caverna do Estromatólito Arcos MG 
95. Caverna da Passagem Arcos MG 
96. Reentrância da Rampa de Blocos Arcos MG 
97. Reentrância do Paleopiso Arcos MG 
98. Reentrância dos Gastrópodes Arcos MG 
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99. Gruta Paranoá Pains MG 
100. Toca do Obede Pains MG 
101. Gruta do Obede Pains MG 
102. Gruta Paulo Sérgio Pains MG 
103. Gruta do Mastodonte Pains MG 
104. Gruta do Davi Pains MG 
105. Gruta do Jezinho Beraldo Pains MG 
106. Gruta da Loca d'Água Pains MG 
107. Gruta do Paranoá Pains MG 
108. Gruta do Mariano Costa Pains MG 
109. Gruta Moranga VIII Pains MG 
110. Gruta do Ran Pains MG 
111. Caverna Vaca Queimada Pains MG 
112. Gruta do Santuário Pains MG 
113. Caverna do Bebedouro do Gado Pains MG 
114. Gruta do Morcego Pains MG 
115. Gruta da Ravina Pains MG 
116. Abrigo do G9 Pains MG 
117. Caverna Alfa 3 do Bloco A Pains MG 
118. Caverna Colunável Pains MG 
119. Lapa do Emosquitado Pains MG 
120. Caverna G7 do Bloco A Pains MG 
121. Caverna G9 Pains MG 
122. Caverna G26 Pains MG 
123. Caverna Frente de Lavra da Brisolo Pains MG 
124. Caverna do Tomatinho Pains MG 
125. Caverna do X Pains MG 
126. Caverna do Crânio Pains MG 
127. Caverna do Jardim do Éden Pains MG 
128. Caverna das Abóboras Pains MG 
129. Caverna Coqueiro II Pains MG 
130. Caverna Buraco do Saldanha Pains MG 
131. Gruta Moranga I Pains MG 
132. Gruta Moranga II Pains MG 
133. Gruta Moranga III Pains MG 
134. Gruta Moranga IV Pains MG 
135. Gruta Moranga V Pains MG 
136. Gruta Moranga VI Pains MG 
137. Gruta Moranga VII Pains MG 
138. Gruta do Depósito Pains MG 
139. Gruta da Passagem Pains MG 
140. Gruta do Bebedouro do Gado Pains MG 
141. Gruta Santuária Pains MG 
142. Gruta do Brega Pains MG 
143. Gruta Loca d'Água Pains MG 
144. Gruta do Teto Preto Pains MG 
145. Gruta Jezinho Beraldo Pains MG 
146. Toca do Retiro Pains MG 
147. Gruta Mastodonte Pains MG 
148. Gruta do Isaías Pains MG 
149. Caverna da Passagem Pains MG 
150. Caverna dos Gastrópodes Pains MG 
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151. Loca do Teto Preto Pains MG 
152. Caverna Passagem Pains MG 
153. Gruta do Áden Pains MG 
154. Gruta da Cachoeira da Zilda Carrancas MG 
155. Lapa Nova de Maquiné Cordisburgo MG 
156. Gruta da Morena Cordisburgo MG 
157. Gruta do Tobogã Cordisburgo MG 
158. Lapa D'água Coromandel MG 
159. Gruta do Salitre Cordisburgo MG 
160. Arco do André Itacarambi MG 
161. Lapa do Brejal Itacarambi MG 
162. Lapa do Carlúcio Itacarambi MG 
163. Lapa dos Cascudos Itacarambi MG 
164. Lapa da Hora Itacarambi MG 
165. Abrigo do Malhador Itacarambi MG 
166. Lapa do Piolho de Urubu Itacarambi MG 
167. Gruta Olhos D'água Itacarambi MG 
168. Lapa dos Desenhos Itacarambi MG 
169. Lapa de Rezar Itacarambi MG 
170. Lapa dos Bichos Januária MG 
171. Lapa Bonita Januária MG 
172. Lapa dos Cavalos Januária MG 
173. Gruta do Janelão Januária MG 
174. Lapa da Vendinha Lagamar MG 
175. Gruta da Aranha Lagoa Santa MG 
176. Gruta dos Helictites Lagoa Santa MG 
177. Gruta da Lapinha Lagoa Santa MG 
178. Gruta dos Túneis Lagoa Santa MG 
179. Gruta da Bruxa Louca Lagoa Santa MG 
180. Gruta das Bromélias Lima Duarte MG 
181. Gruta dos Coelhos Lima Duarte MG 
182. Gruta do Monjolinho Lima Duarte MG 
183. Gruta do Pião Lima Duarte MG 
184. Gruta dos Viajantes Lima Duarte MG 
185. Gruta das Casas Lima Duarte MG 
186. Gruta do Mandembe Luminárias MG 
187. Lapa do Ballet Matozinhos MG 
188. Gruta da Faustina Matozinhos MG 
189. Gruta da Jaguara I Matozinhos MG 
190. Gruta do Lameiro Matozinhos MG 
191. Gruta da Lavoura Matozinhos MG 
192. Lapa do Morro Redondo Matozinhos MG 
193. Gruta dos Poções Matozinhos MG 
194. Abrigo do Porco Preto Matozinhos MG 
195. Gruta do Chapéu Matozinhos MG 
196. Gruta da Eritrina Matozinhos MG 
197. Gruta dos Marguipegus Matozinhos MG 
198. Gruta dos Irmãos Piria Matozinhos MG 
199. Gruta Vargem da Pedra Matozinhos MG 
200. Lapa da Caieira Matozinhos MG 
201. Gruta do Meandro Abismante Matozinhos MG 
202. Gruta do Tombo Matozinhos MG 
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203. Gruta das Perdidas Matozinhos MG 
204. Lapa da Claudina Montes Claros MG 
205. Lapa D'água Montes Claros MG 
206. Lapa Grande Montes Claros MG 
207. Lapa das Pacas P. Leopoldo MG 
208. Lapa Vermelha I P. Leopoldo MG 
209. Gruta do Intoxicado P. Leopoldo MG 
210. Gruta da Ciminas P. Leopoldo MG 
211. Gruta dos Palhares Sacramento MG 
212. Lapa Volta da Serra III S. J. das Missões MG 
213. Gruta Cascata I Sete Lagoas MG 
214. Gruta Cascata II Sete Lagoas MG 
215. Gruta Mil Pedras Sete Lagoas MG 
216. Gruta Mil Pérolas Sete Lagoas MG 
217. Gruta do Rei do Mato Sete Lagoas MG 
218. Gruta da Táboa Sete Lagoas MG 
219. Fósseis Buraco do Japonês Bela Vista MS 
220. Abismo Dente de Cão Bodoquena MS 
221. Abismo Coronel Chico Mineiro Bodoquena MS 
222. Dolina Colônia Seca Bodoquena MS 
223. Abismo do Mandacaru Bodoquena MS 
224. Gruta do Antenor Bodoquena MS 
225. Gruta do Cateto Sumido Bodoquena MS 
226. Gruta das Duas Peladas Bodoquena MS 
227. Gruta da Pelada CaIda Bodoquena MS 
228. Gruta Rapel do Pau Bodoquena MS 
229. Gruta da Fazenda Califórnia Bodoquena MS 
230. Gruta Toca da Onça Bodoquena MS 
231. Caverna Pai Adão IV Bodoquena MS 
232. Abrigo Pai Adão V Bodoquena MS 
233. Gruta Sr. Antenor Bodoquena MS 
234. Gruta Beija-Flor Bodoquena MS 
235. Gruta Califórnia Bodoquena MS 
236. Gruta Urubu-Rei Bodoquena MS 
237. Gruta do Morro do Mateus Bonito MS 
238. Abismo Opossum Bonito MS 
239. Nascente da Ceita-Curê Bonito MS 
240. Gruta Pitangueiras Bonito MS 
241. Gruta do Córrego Seco Bonito MS 
242. Gruta da Pata Bonito MS 
243. Gruta Fazenda Serradinho Bonito MS 
244. Gruta Casa de Pedra Bonito MS 
245. Gruta Monte Cristo Bonito MS 
246. Gruta Fazenda América Bonito MS 
247. Gruta do Guaviral Bonito MS 
248. Abismo do Barro Preto Bonito MS 
249. Nascente do Rio Formoso Bonito MS 
250. Sumidouro Fazenda Serradinho Bonito MS 
251. Caverna João de Arruda Bonito MS 
252. Caverna Ametista Bonito MS 
253. Gruta Lago Azul Bonito MS 
254. Abismo Anhumas Bonito MS 
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255. Gruta São Miguel Bonito MS 
256. Buraco do Sapo Jardim MS 
257. Buraco dos Fósseis Jardim MS 
258. Buraco das Abelhas Jardim MS 
259. Gruta Toca da Onça Jardim MS 
260. Lagoa Misteriosa Jardim MS 
261. Buraco das Araras Jardim MS 
262. Caverna da Serra Preta Alto Araguaia MT 
263. Caverna da Gota Santa Alto Araguaia MT 
264. Gruta Casa de Pedra Alto Araguaia MT 
265. Gruta da Serra Preta II Alto Araguaia MT 
266. Caverna do Boi Xarayés Cáceres MT 
267. Pita Canuto II Cáceres MT 
268. Pita Canuto I Cáceres MT 
269. Toca Dolina Água Milagrosa Cáceres MT 
270. Gruta Pindorama Cáceres MT 
271. Dolina Água Milagrosa Cáceres MT 
272. Loca da Revoada Cáceres MT 
273. Gruta Ubawawê Campinápolis MT 
274. Caverna Hans Staden Campinápolis MT 
275. Caverna do Lago Azul Cocalinho MT 
276. Água Preta ou São José Cocalinho MT 
277. Gruta do Lago do Molha Mala Cocalinho MT 
278. Abismo do Molha Mala Cocalinho MT 
279. Gruta Azul ou Gruta Piratininga Cocalinho MT 
280. Caverna de Santa Terezinha Cocalinho MT 
281. Gruta Portal do Roncador Cocalinho MT 
282. Caverna Kaninindu Comodoro MT 
283. Gruta Lagoa Azul Cuiabá MT 
284. Gruta Kiogo Brado Cuiabá MT 
285. Gruta Aroe Jari Cuiabá MT 
286. Gruta Casa de Pedra Cuiabá MT 
287. Gruta Pobe Jari Cuiabá MT 
288. Gruta Passagem do Urubu Curvelândia MT 
289. Gruta do Abismo dos Jabutis Curvelândia MT 
290. Gruta do Jabuti Curvelândia MT 
291. Gruta do Quebo Diamantino MT 
292. Caverna da Raizinha Dom Aquino MT 
293. Kamukuaká Gaucha do Norte MT 
294. Gruta Capela N. S. Aparecida Glória d'Oeste MT 
295. Gruta da Lagoa Azul Nobres MT 
296. Gruta das Pacas Nobres MT 
297. Caverna de São José Nobres MT 
298. Duto do Quebó Nobres MT 
299. Caverna da Cerquinha Nobres MT 
300. Gruta Santa Luzia Nobres MT 
301. Caverna Globo Repórter Nobres MT 
302. Gruta São José Nobres MT 
303. Gruta Três Irmãs Paranatinga MT 
304. Caverna da Serra das Onças Ponte Branca MT 
305. Caverna do Jacaré Rosário Oeste MT 
306. Gruta Garça Branca Rosário Oeste MT 
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307. Gruta do Morro Preto Rosário Oeste MT 
308. Gruta Areia Branca Sto Ant. do Leverger MT 
309. Onenihikawaneako Tangará da Serra MT 
310. Furna das Andorinhas Acari RN 
311. Gruta dos Pingos Açu RN 
312. Abrigo dos Caprinos Apodi RN 
313. Caverna Buraco da Nega Apodi RN 
314. Caverna do Macaco I Apodi RN 
315. Caverna do Macaco II Apodi RN 
316. Caverna do Olani Apodi RN 
317. Caverna do Painel Quebrado Apodi RN 
318. Caverna do Roncador Apodi RN 
319. Caverna do Urubu Apodi RN 
320. Caverna Unha de Preguiça Apodi RN 
321. Fenda do Peninha Apodi RN 
322. Fenda dos Entalados Apodi RN 
323. Três Lagoas Apodi RN 
324. Abismo 1 Baraúna RN 
325. Abismo 2 Baraúna RN 
326. Abismo 3 Baraúna RN 
327. Abismo 4 Baraúna RN 
328. Abismo da Suindara Baraúna RN 
329. Abrigo Baraúna RN 
330. Abrigo da Tite Baraúna RN 
331. Abrigo das Samambaias Baraúna RN 
332. Abrigo do Imbua Baraúna RN 
333. Abrigo do Letreiro Baraúna RN 
334. Abrigo do Pinga Baraúna RN 
335. Abrigo do Sumidouro Baraúna RN 
336. Caverna 1 Baraúna RN 
337. Caverna 2 Baraúna RN 
338. Caverna da Lanchonete Baraúna RN 
339. Caverna do Azulão Baraúna RN 
340. Caverna do Beija-Flor Baraúna RN 
341. Caverna do Feijão-Bravo Baraúna RN 
342. Caverna do Nilton Baraúna RN 
343. Caverna do Perdido Baraúna RN 
344. Caverna do Teimoso Baraúna RN 
345. Caverna dos Macacos Baraúna RN 
346. Furna Feia Baraúna RN 
347. Furna Nova Baraúna RN 
348. Gruta da Escada Baraúna RN 
349. Olho D'água da Escada Baraúna RN 
350. Gruta da Caridade Caicó RN 
351. Abismo Coberto Felipe Guerra RN 
352. Abismo da Rasga-Mortalha Felipe Guerra RN 
353. Abismo da Rumana 1 Felipe Guerra RN 
354. Abismo da Rumana 2 Felipe Guerra RN 
355. Abismo do Trapiá Felipe Guerra RN 
356. Abismo dos Enganados Felipe Guerra RN 
357. Abrigo Felipe Guerra RN 
358. Cânion dos Corredores Felipe Guerra RN 
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359. Caverna Abissal Felipe Guerra RN 
360. Caverna da Rumana Felipe Guerra RN 
361. Caverna das Duas Torres Felipe Guerra RN 
362. Caverna do Arapuá 1 Felipe Guerra RN 
363. Caverna do Mangangá Felipe Guerra RN 
364. Caverna do Sabonete Felipe Guerra RN 
365. Caverna do Trapiá Felipe Guerra RN 
366. Caverna Rainha do Rio Grande Felipe Guerra RN 
367. Caverna Três Níveis Felipe Guerra RN 
368. Complexo Suíço Felipe Guerra RN 
369. Dolina do Xavier Felipe Guerra RN 
370. Dolina do Xavier 2 Felipe Guerra RN 
371. Dolina do Xavier 3 Felipe Guerra RN 
372. F9-A2-03 Felipe Guerra RN 
373. F9-A2-05 Felipe Guerra RN 
374. F9-A2-06 Felipe Guerra RN 
375. F9-A3-01 Felipe Guerra RN 
376. F9-A3-03 Felipe Guerra RN 
377. F9-A3-04 Felipe Guerra RN 
378. F9-A3-05 Felipe Guerra RN 
379. F9-B1-03 Felipe Guerra RN 
380. F9-B1-04 Felipe Guerra RN 
381. F9-B1-05 Felipe Guerra RN 
382. F9-B1-06 Felipe Guerra RN 
383. F9-B1-07 Felipe Guerra RN 
384. F9-B1-08 Felipe Guerra RN 
385. F9-B1-09 Felipe Guerra RN 
386. F9-B1-10 Felipe Guerra RN 
387. F9-B2-01 Felipe Guerra RN 
388. F9-B2-02 Felipe Guerra RN 
389. F9-B2-03 Felipe Guerra RN 
390. F9-B2-04 Felipe Guerra RN 
391. F9-B2-05 Felipe Guerra RN 
392. F9-B2-06 Felipe Guerra RN 
393. F9-B2-07 Felipe Guerra RN 
394. F9-B2-08 Felipe Guerra RN 
395. F9-B2-09 Felipe Guerra RN 
396. F9-B2-10 Felipe Guerra RN 
397. F9-B2-11 Felipe Guerra RN 
398. F9-B2-12 Felipe Guerra RN 
399. F9-B2-13 Felipe Guerra RN 
400. F9-B2-14 Felipe Guerra RN 
401. F9-B2-15 Felipe Guerra RN 
402. F9-B2-16 Felipe Guerra RN 
403. F9-B2-17 Felipe Guerra RN 
404. F9-B2-18 Felipe Guerra RN 
405. F9-C2-01 Felipe Guerra RN 
406. F9-C2-02 Felipe Guerra RN 
407. F9-C2-03 Felipe Guerra RN 
408. F9-D3-03 Felipe Guerra RN 
409. F9-D3-12 Felipe Guerra RN 
410. F9-D3-14 Felipe Guerra RN 
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411. F9-D3-16 Felipe Guerra RN 
412. Furna das Italianas Felipe Guerra RN 
413. Furna do Guaxinim Felipe Guerra RN 
414. Furna do Olho D'água Felipe Guerra RN 
415. Furna do Urubu Felipe Guerra RN 
416. Gruta da Abelha Felipe Guerra RN 
417. Gruta da Bota Felipe Guerra RN 
418. Gruta da Carrapateira Felipe Guerra RN 
419. Gruta da Catedral Felipe Guerra RN 
420. Gruta da Descoberta Felipe Guerra RN 
421. Gruta da Fenda Felipe Guerra RN 
422. Gruta das Folhas Felipe Guerra RN 
423. Gruta de Zé de Juvino Felipe Guerra RN 
424. Gruta do Chocalho Felipe Guerra RN 
425. Gruta do Doce Felipe Guerra RN 
426. Gruta do Filme Felipe Guerra RN 
427. Gruta do Mulungu Felipe Guerra RN 
428. Gruta do Troglóbio Felipe Guerra RN 
429. Gruta dos Crotes Felipe Guerra RN 
430. Gruta Geraldo Gusso Felipe Guerra RN 
431. Gruta Peguena do Arapuá Felipe Guerra RN 
432. Grutinha Felipe Guerra RN 
433. Ravina do Desafio Felipe Guerra RN 
434. Toca da Lapa Felipe Guerra RN 
435. Túnel das Pérolas Felipe Guerra RN 
436. Caverna Buraco do Pau Felipe Guerra RN 
437. Caverna do Geilson Felipe Guerra RN 
438. Caverna Feijão-Bravo Felipe Guerra RN 
439. Abismo do Cote G.D.S. Rosado RN 
440. Abismo do Poço D'água G.D.S. Rosado RN 
441. Abismo Não Explorado G.D.S. Rosado RN 
442. Abismo Não Explorado 1 G.D.S. Rosado RN 
443. Abismo Novo G.D.S. Rosado RN 
444. Abrigo1 G.D.S. Rosado RN 
445. Abrigo2 G.D.S. Rosado RN 
446. Abrigo3 G.D.S. Rosado RN 
447. Abrigo4 G.D.S. Rosado RN 
448. Abrigo5 G.D.S. Rosado RN 
449. Abrigo6 G.D.S. Rosado RN 
450. Abrigo da Boniteza G.D.S. Rosado RN 
451. Abrigo do Criminoso G.D.S. Rosado RN 
452. Abrigo Olho D'água da Furna G.D.S. Rosado RN 
453. Cânion do Emaranhado G.D.S. Rosado RN 
454. Caverna da Água G.D.S. Rosado RN 
455. Caverna do Bamburral G.D.S. Rosado RN 
456. Caverna do Caminho G.D.S. Rosado RN 
457. Caverna do Cote G.D.S. Rosado RN 
458. Caverna do Lajedo Grande G.D.S. Rosado RN 
459. Caverna do Lajedo Grande I G.D.S. Rosado RN 
460. Caverna do Lajedo Grande II G.D.S. Rosado RN 
461. Caverna do Letreiro G.D.S. Rosado RN 
462. Caverna do Morcego G.D.S. Rosado RN 
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463. Caverna do Nelson G.D.S. Rosado RN 
464. Caverna do Pirulito G.D.S. Rosado RN 
465. Caverna do Urubu G.D.S. Rosado RN 
466. Caverna Labirinto dos Angicos G.D.S. Rosado RN 
467. Furna do Chocalho G.D.S. Rosado RN 
468. Furna do Francês 1 G.D.S. Rosado RN 
469. Furna do Francês 2 G.D.S. Rosado RN 
470. Furna do Poço Feio G.D.S. Rosado RN 
471. Furna Funda da Ramadinha G.D.S. Rosado RN 
472. Furna Rasa G.D.S. Rosado RN 
473. Gruta da Boca de Peixe G.D.S. Rosado RN 
474. Gruta da Capoeira do João Carlos G.D.S. Rosado RN 
475. Gruta do Caboclo G.D.S. Rosado RN 
476. Gruta do Munfumbo G.D.S. Rosado RN 
477. Gruta do Poço das Pedras G.D.S. Rosado RN 
478. Abismo do Desespero Jandaíra RN 
479. Abismo do Meio Jandaíra RN 
480. Caverna do Letreiro Jandaíra RN 
481. Furna dos Fugitivos Jandaíra RN 
482. Gruta da Algaroba Jandaíra RN 
483. Gruta da Fenda Torta Jandaíra RN 
484. Gruta da Ladeira Jandaíra RN 
485. Gruta das 4 Bocas Jandaíra RN 
486. Gruta do Apertar da Hora Jandaíra RN 
487. Gruta do Arrgh Jandaíra RN 
488. Gruta do Bode Jandaíra RN 
489. Gruta do Buraco Fundo Jandaíra RN 
490. Gruta do Cânion Jandaíra RN 
491. Gruta do Juá Jandaíra RN 
492. Gruta do Juazeiro Jandaíra RN 
493. Gruta dos Caldeirões Jandaíra RN 
494. Gruta dos Dois Juazeiros Jandaíra RN 
495. Gruta Noronha 1 Jandaíra RN 
496. Gruta Ô Louco Jandaíra RN 
497. Olho D'água do Mamede Jandaíra RN 
498. Toca da Aroeira Jandaíra RN 
499. Toca do Juá Jandaíra RN 
500. Zé Galego I Jandaíra RN 
501. Zé Galego II Jandaíra RN 
502. Gruta do Arnoud João Câmara RN 
503. Gruta das Formigas João Câmara RN 
504. Abismo 1 Jucurutu RN 
505. Abrigo 1 Jucurutu RN 
506. Caverna 1 Jucurutu RN 
507. Caverna 2 Jucurutu RN 
508. Caverna 3 Jucurutu RN 
509. Furna da Pedra do Navio Jucurutu RN 
510. Casa de Pedra de Martins Martins RN 
511. Gruta Alto da Serra Martins RN 
512. Gruta da Dorminhoco Martins RN 
513. Gruta das Pérolas Martins RN 
514. Gruta do Apartamento de Pedra Martins RN 
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515. Gruta do Espremido Martins RN 
516. Gruta do Labirinto Martins RN 
517. Gruta da Rajada Martins RN 
518. Loca São Pedro Monte das Gameleiras RN 
519. Caverna do Carmo Mossoró RN 
520. Casa de Pedra de Patu Patu RN 
521. Gruta do Forró Pedra Grande RN 
522. Gruta do Guano Pedra Grande RN 
523. Gruta do Lajedo Pedra Grande RN 
524. Abrigo do Baço Santana do Matos RN 
525. Caverna do Baço Santana do Matos RN 
526. Caverna do Urubu Santana do Matos RN 
527. Abrigo do Vitor São Rafael RN 
528. Gruta do Vitor São Rafael RN 
529. Gruta de Cima Ubajara CE 
530. Gruta do Urso Fóssil Ubajara CE 
531. Gruta Olho de Cabra Altinópolis SP 
532. Gruta Itambé Altinópolis SP 
533. Gruta Sertãozinho de Cima Altinópolis SP 
534. Gruta Sertãozinho de Baixo Altinópolis SP 
535. Gruta Túnel Fradinhos Altinópolis SP 
536. Gruta Cinco Bocas Altinópolis SP 
537. Gruta da Captação de Água Altinópolis SP 
538. Gruta Duas Bocas Altinópolis SP 
539. Caverna da Prata Altinópolis SP 
540. Gruta Areado Grande IV Apiaí SP 
541. Gruta Areado Grande V Apiaí SP 
542. Gruta do Salão Grande da Pescaria Apiaí SP 
543. Gruta Areado Grande III Apiaí SP 
544. Gruta do Tobogã Apiaí SP 
545. Gruta da Bota Apiaí SP 
546. Gruta da Botinha Apiaí SP 
547. Gruta Onçinhas IV Apiaí SP 
548. Gruta das Cueca Molhada Apiaí SP 
549. Gruta Onçinhas II Apiaí SP 
550. Fenda Formosa Apiaí SP 
551. Gruta Belas Teias Apiaí SP 
552. Gruta Formosa Apiaí SP 
553. Abismo Trilha do Gastão Apiaí SP 
554. Abismo Sino Apiaí SP 
555. Toca do Meio Caminho Apiaí SP 
556. Gruta da Pescaria Apiaí SP 
557. Gruta do Chapéu Apiaí SP 
558. Gruta do Chapéu Mirim I Apiaí SP 
559. Gruta do Chapéu Mirim II Apiaí SP 
560. Gruta do Morcego Apiaí SP 
561. Abismo da Estrada Apiaí SP 
562. Gruta do Temimina I Apiaí SP 
563. Gruta do Temimina II Apiaí SP 
564. Gruta do Temimina III Apiaí SP 
565. Gruta EspIrito Santo Apiaí SP 
566. Gruta Desmoronada Apiaí SP 
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567. Gruta do Areado Grande I Apiaí SP 
568. Gruta do Areado Grande II Apiaí SP 
569. Gruta do Quebra Vento Apiaí SP 
570. Gruta do Fundão Apiaí SP 
571. Gruta da Cabana Apiaí SP 
572. Gruta do Ribeirão Grande Apiaí SP 
573. Gruta das Aranhas Apiaí SP 
574. Gruta dos Cristais Apiaí SP 
575. Gruta da Onça Apiaí SP 
576. Gruta dos Opiliões Apiaí SP 
577. Gruta do Calcário Branco Apiaí SP 
578. Abismo dos Cristais Apiaí SP 
579. Gruta Túnel da Represa Apiaí SP 
580. Gruta Paredão Pinga Fogo Apiaí SP 
581. Gruta da Ilusão Apiaí SP 
582. Gruta Sete Lagos Apiaí SP 
583. Gruta do Pau Oco Apiaí SP 
584. Gruta Fenda da Mão Apiaí SP 
585. Gruta da Dinda Apiaí SP 
586. Gruta dos Pioneiros Apiaí SP 
587. Abrigo do Quebra-Corpo Apiaí SP 
588. Gruta da Pescaria Mirim Apiaí SP 
589. Gruta das Duas Fendas Apiaí SP 
590. Gruta Fraquinha Apiaí SP 
591. Gruta Mina da Pescaria Apiaí SP 
592. Toca Não Entendi Apiaí SP 
593. Abismo Trilha da Pescaria Apiaí SP 
594. Toca Vai Ser Difícil Apiaí SP 
595. Abismo do Cotovelo Apiaí SP 
596. Gruta Oncinhas III Apiaí SP 
597. Gruta Abstrusa de Baixo Apiaí SP 
598. Gruta Barulho D'água Apiaí SP 
599. Caverna do Feitosa Cajuru SP 
600. Gruta dos Pedrões Eldorado SP 
601. Gruta do Sapatu Eldorado SP 
602. Gruta do Rolado II Eldorado SP 
603. Gruta do Rolado III Eldorado SP 
604. Caverna da Capoeira Perdida Eldorado SP 
605. Gruta do Rolado I Eldorado SP 
606. Gruta Chalé Eldorado SP 
607. Gruta da Casa de Pedra Guapiara SP 
608. Abrigo Rochedo Ipeúna SP 
609. Gruta do Fóssil Ipeúna SP 
610. Gruta das Abelhas Ipeúna SP 
611. Gruta da Lapinha Iporanga SP 
612. Caverna do Agenor Iporanga SP 
613. Gruta Barra Bonita Iporanga SP 
614. Gruta do Moquém II Iporanga SP 
615. Abismo de Furnas Iporanga SP 
616. Abismo da Colorida Iporanga SP 
617. Buraco do Beto Iporanga SP 
618. Abismo do Quebra Corpo Iporanga SP 



 
 

336 
 

619. Gruta Conchal Iporanga SP 
620. Gruta Casa de Pedra Iporanga SP 
621. Gruta da Água Suja Iporanga SP 
622. Caverna de Santana Iporanga SP 
623. Gruta do Ouro Grosso Iporanga SP 
624. Abismo do Juvenal Iporanga SP 
625. Abismo Entalada Iporanga SP 
626. Abismo do Nhô Quira Iporanga SP 
627. Abismo da Lagoa Grande Iporanga SP 
628. Abismo da Porteira Iporanga SP 
629. Abismo da Cisterna Iporanga SP 
630. Abismo Figueira dos Macacos Iporanga SP 
631. Caverna do Anjo Iporanga SP 
632. Caverna dos Pecados Iporanga SP 
633. Abismo do Jatobá Iporanga SP 
634. Gruta do Betarizinho Iporanga SP 
635. Toca dos Morcegos Iporanga SP 
636. Gruta Buraco da Menarca Iporanga SP 
637. Caverna Bombas – Catarino Iporanga SP 
638. Gruta da Claraboia Iporanga SP 
639. Gruta da Boca Iporanga SP 
640. Gruta do Vento Iporanga SP 
641. Abrigo Rebouças Iporanga SP 
642. Abismo 13 de Julho Iporanga SP 
643. Gruta da Tapagem Iporanga SP 
644. Gruta da Arataca Iporanga SP 
645. Gruta do Farto Iporanga SP 
646. Gruta do Engenho do Farto Iporanga SP 
647. Gruta do Morro do Chumbo Iporanga SP 
648. Gruta do Alambari de Cima Iporanga SP 
649. Gruta do Alambari de Baixo Iporanga SP 
650. Ressurgência das Areias Iporanga SP 
651. Gruta Aberta Funda Iporanga SP 
652. Gruta das Areias I Iporanga SP 
653. Gruta das Areias II Iporanga SP 
654. Caverna do Morro do Couto Iporanga SP 
655. Gruta do Morro Preto I Iporanga SP 
656. Gruta do Morro Preto II Iporanga SP 
657. Abismo da Onça-Parda Iporanga SP 
658. Gruta do Córrego Grande I Iporanga SP 
659. Abismo das Onças Iporanga SP 
660. Gruta da Lage Branca Iporanga SP 
661. Abismo de Todos Nós Iporanga SP 
662. Abismo da Batalha Iporanga SP 
663. Abismo da Gurutuva Iporanga SP 
664. Gruta do Rio Fria Iporanga SP 
665. Gruta dos Paiva Iporanga SP 
666. Gruta da Figueira Iporanga SP 
667. Abismo da Passoca Iporanga SP 
668. Gruta do Zezo Iporanga SP 
669. Gruta do Grilo Iporanga SP 
670. Gruta Bethary de Baixo Iporanga SP 
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671. Gruta do Córrego Fundo Iporanga SP 
672. Gruta do Córrego Seco Iporanga SP 
673. Gruta da Marreca Iporanga SP 
674. Gruta do Morro Preto Um e Meio Iporanga SP 
675. Gruta do Sítio Novo Iporanga SP 
676. Gruta do Jeremias Iporanga SP 
677. Abismo do Vandir Iporanga SP 
678. Gruta das Pérolas Iporanga SP 
679. Gruta do Joaquim Justino Iporanga SP 
680. Gruta da Serraria Iporanga SP 
681. Gruta Buenos I Iporanga SP 
682. Gruta Buenos II Iporanga SP 
683. Abismo Tobias Iporanga SP 
684. Gruta do Charco Iporanga SP 
685. Abismo do Lageado Iporanga SP 
686. Gruta da Araponga Iporanga SP 
687. Abismo do Collet Iporanga SP 
688. Gruta dos Perdidos Iporanga SP 
689. Abismo de São Bento Iporanga SP 
690. Abismo do Roncador Iporanga SP 
691. Gruta Sofia Iporanga SP 
692. Abismo da Rolha Iporanga SP 
693. Gruta Colorida Iporanga SP 
694. Gruta da Evarista Iporanga SP 
695. Abismo das Ossadas Iporanga SP 
696. Abismo da Hipotenusa Iporanga SP 
697. Gruta do Gambá Iporanga SP 
698. Caverna Ribeirãozinho III Iporanga SP 
699. Gruta da Coruja Iporanga SP 
700. Abismo da Tentativa Iporanga SP 
701. Gruta dos Pilões Iporanga SP 
702. Abismo do Paredão Iporanga SP 
703. Abismo do Fóssil Iporanga SP 
704. Gruta do Castelo Iporanga SP 
705. Abismo do Sol Iporanga SP 
706. Caverna Ribeirãozinho I Iporanga SP 
707. Caverna Ribeirãozinho II Iporanga SP 
708. Gruta João Dias Iporanga SP 
709. Gruta dos Lagos Suspensos Iporanga SP 
710. Gruta da Capela Iporanga SP 
711. Abismo Ponta de Flecha Iporanga SP 
712. Gruta Azuías Iporanga SP 
713. Gruta Água Sumida Iporanga SP 
714. Gruta Sete Quedas Iporanga SP 
715. Abismo do Ribeirãozinho Iporanga SP 
716. Gruta do Capinzal Iporanga SP 
717. Gruta da Santa Iporanga SP 
718. Gruta da Aegla Iporanga SP 
719. Gruta da Foice Iporanga SP 
720. Abismo da Enxurrada Iporanga SP 
721. Abismo da Procura Iporanga SP 
722. Gruta do Tiriqua Iporanga SP 
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723. Caverna da Paca Iporanga SP 
724. Abismo da Moringa Iporanga SP 
725. Abismo do Dito Iporanga SP 
726. Abismo do Dito II Iporanga SP 
727. Toca do Sanhaço Iporanga SP 
728. Gruta do Tatu Iporanga SP 
729. Toca dos Meninos Iporanga SP 
730. Gruta do Fendão Iporanga SP 
731. Gruta dos Opiliões Gigantes Iporanga SP 
732. Caverna do Tufo Iporanga SP 
733. Gruta Desmoronadinha Iporanga SP 
734. Abismo da Pedreira Iporanga SP 
735. Gruta do Queijo-Suiço Iporanga SP 
736. Gruta Cabeça de Paca Iporanga SP 
737. Gruta do Imbu Iporanga SP 
738. Gruta Travesia Iporanga SP 
739. Abismo do Pau-Podre Iporanga SP 
740. Abismo da Ferrugem Iporanga SP 
741. Gruta da Guaricana Iporanga SP 
742. Gruta do Cúmulo Iporanga SP 
743. Gruta da Cachoeira do Couto Iporanga SP 
744. Abismo do Paredão da Onça-Parda Iporanga SP 
745. Abismo do Paredão da Onça-Parda Iporanga SP 
746. Abismo do Truco Iporanga SP 
747. Abismo do Embueiro Iporanga SP 
748. Gruta do Cipó Iporanga SP 
749. Abismo Treze de Agosto Iporanga SP 
750. Abismo Manduri Iporanga SP 
751. Gruta da Cachoeirinha Iporanga SP 
752. Gruta da Água Luminosa Iporanga SP 
753. Gruta do Arcão Iporanga SP 
754. Gruta do Bambu Iporanga SP 
755. Toca do Inferno Iporanga SP 
756. Gruta do Desvio Iporanga SP 
757. Abismo do Ralador Iporanga SP 
758. Gruta dos Desesperados Iporanga SP 
759. Abismo Olavo Ruy Ferreira Iporanga SP 
760. Abismo Onze e Meia Iporanga SP 
761. Abismo Trilha do Chumbo Iporanga SP 
762. Gruta do Monjolinho II Iporanga SP 
763. Gruta Útero Iporanga SP 
764. Abismo Amigos Iporanga SP 
765. Gruta do Velho Iporanga SP 
766. Gruta Velho 2 Iporanga SP 
767. Buraco do Limão-Rosa Iporanga SP 
768. Abismo Umbigo da OG Iporanga SP 
769. Gruta do Monjolinho Iporanga SP 
770. Abismo do Caramujo Iporanga SP 
771. Gruta do Minotauro Iporanga SP 
772. Abismo Pôr do Sol Iporanga SP 
773. Gruta Morro do Chumbo Iporanga SP 
774. Gruta dos Rodrigues Iporanga SP 
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775. Caverna do Sonho Iporanga SP 
776. Gruta CQC 2 Morro do Chumbo Iporanga SP 
777. Gruta CQC 3 Camargos Iporanga SP 
778. Gruta CQC 4 Camargos Iporanga SP 
779. Gruta Zé Santana Iporanga SP 
780. Gruta Rio Seco Iporanga SP 
781. Gruta da Páscoa Iporanga SP 
782. Abismo do Caçamba Iporanga SP 
783. Abismo Gêmeo Iporanga SP 
784. Gruta Misteriosa Ribeira SP 
785. Gruta do Mato Dentro Ribeira SP 
786. Gruta Passagem Rib. Grande SP 
787. Gruta do Sumidouro Rib. Grande SP 
788. Gruta do Fóssil Desconhecido Rib. Grande SP 
789. Gruta dos Horrores Rib. Grande SP 
790. Gruta Xaro Rib. Grande SP 
791. Gruta Xaro II Rib. Grande SP 
792. Caverna do Carioca Rib. Grande SP 
793. Caverna Carioca 2 Rib. Grande SP 
794. Gruta Santa Rita Valinhos SP 
795. Gruta Água Rasa Brasília DF 
796. Gruta Dança dos Vampiros Brasília DF 
797. Gruta A Primeira Delas Brasília DF 
798. Gruta Maracanãzinho Brasília DF 
799. Gruta Caramujos Brasília DF 
800. Gruta Cagadão Brasília DF 
801. Gruta Tronco Caído Brasília DF 
802. Abismo Fodifica Brasília DF 
803. Abismo Cacafu (Mondrugão) Brasília DF 
804. Gruta Castelo Brasília DF 
805. Gruta da Cortina Sagrada Brasília DF 
806. Gruta Kipreste Brasília DF 
807. Gruta do Parto Brasília DF 
808. Lapa da Naja Brasília DF 
809. Gruta Anos Dourados Brasília DF 
810. Gruta Contagem Brasília DF 
811. Abismo 3 Brasília DF 
812. Gruta dos Morcegos Brasília DF 
813. Gruta da Face Leste Brasília DF 
814. Gruta Bicho Grande Brasília DF 
815. Gruta Garapa Brasília DF 
816. Gruta da Barriguda Brasília DF 
817. Gruta Labirinto da Lama Brasília DF 
818. Gruta Dois Irmãos Brasília DF 
819. Toca da Mata da Anta Brasília DF 
820. Gruta Moji Brasília DF 
821. Gruta do Volks Clube Brasília DF 
822. Gruta do Queima Lençol Brasília DF 
823. Toca do Falcão Brasília DF 
824. Gruta da Saúva Brasília DF 
825. Abrigo da Pedra Encantada Brasília DF 
826. Gruta da Muralha Brasília DF 
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827. Gruta Furado Grande Brasília DF 
828. Gruta Boca do Lobo I Brasília DF 
829. Gruta Boca do Lobo II Brasília DF 
830. Gruta do Mandacaru Brasília DF 
831. Gruta A Fenda II Brasília DF 
832. Gruta do Sal Brasília DF 
833. Gruta Buraco do Cão Murici AL 
834. Toca da Raposa Murici AL 
835. Toca da Raposa II Murici AL 
836. Cova da Onca I Cairu - Ilha de Biopeba BA 
837. Cova da Onça II Cairu - Ilha de Biopeba BA 
838. Gruta da Praia da Cueira I Cairu - Ilha de Biopeba BA 
839. Gruta da Praia da Cueira II Cairu - Ilha de Biopeba BA 
840. Toca do Morrinho Campo Formoso BA 
841. Lapa da Água Clara Carinhanha BA 
842. Lapa do Peixe Carinhanha BA 
843. Gruta do Corrego Verde Pau Brasil BA 
844. Toca dos Morcegos Pau Brasil BA 
845. Gruta da Pedra Suspensa Pau Brasil BA 
846. Gruta Califórnia Pau Brasil BA 
847. Gruta Milagrosa Pau Brasil BA 
848. Gruta Pedra do Sino Santa Luzia BA 
849. Lapão Santa Luzia BA 
850. Honorato Iuiú BA 
851. Baixão Iuiú BA 
852. Sopradeira São Desidério BA 
853. Catitu São Desidério BA 
854. Riachinho São Desidério BA 
855. Grutão da Beleza São Desidério BA 
856. Sumidouro do João Baio São Desidério BA 
857. Lapa do Bode Itaetê BA 
858. Gruta de Ubajara Ubajara CE 
859. Gruta do Morcego Branco Ubajara CE 
860. Gruta do Mocó Ubajara CE 
861. Gruta do Araticum Tianguá CE 
862. Gruta dos Farias Arajara CE 
863. Gruta Brejinho Araripe CE 
864. Caverna do Didi Vieira Afonso Claudio ES 
865. Gruta do Limoeiro Conceição de Castelo ES 
866. Gruta do Otavio Kuster 1 Domingos Martins ES 
867. Lapa da Faz. Paraíso Ecoporanga ES 
868. Lapa da Faz. do Dr. Saulo Ecoporanga ES 
869. Gruta do João Buteco Ecoporanga ES 
870. Gruta Casa Branca Itaimbé- Itaguaçu ES 
871. Gruta Henrique Altoé Jaciguá ES 
872. Gruta da Michele Pancas ES 
873. Gruta do Rio Itaúnas Pedro Canário ES 
874. Gruta da Represa Santa Teresa ES 
875. Gruta do Huschi Santa Tereza ES 
876. Gruta Archimides Panssini Vargem Alta ES 
877. Gruta Mirante Vargem Alta ES 
878. Gruta da Santa Bárbara Venda Nova do Imigrante ES 
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879. Gruta Rio das Pedras Mambaí GO 
880. Lapa do Córrego dos Porcos Damianópolis GO 
881. Gruta Borá IV Mambaí GO 
882. Gruta da Extrema I Mambaí GO 
883. Gruta dos Revolucionários Mambaí GO 
884. Gruta Fundo de Quintal Mambaí GO 
885. Gruta Passa Três São Domingos GO 
886. Gruta Angélica São Domingos GO 
887. Gruta São Bernardo São Domingos GO 
888. Gruta Vai-e-Vem São Domingos GO 
889. Gruta do Riacho Fundo Niquelândia GO 
890. Cavernas das Saídas Superiores Arcos MG 
891. Gruta Passagem da Coral Arcos MG 
892. Gruta Sexta-Feira da Paixão Arcos MG 
893. Gruta da CSN Arcos MG 
894. Gruta da Coral Arcos MG 
895. Caverna do Alinhamento Arcos MG 
896. Gruta Abismo da Maria Sapuda Arcos MG 
897. Gruta do Teto Plano Arcos MG 
898. Caverna do Depósito Arcos MG 
899. Gruta Abrigo da Matinha Arcos MG 
900. Caverna Seca Arcos MG 
901. Gruta das Pinturas do Índio Arcos MG 
902. Caverna dos Três Salões Arcos MG 
903. Gruta do Funil Arcos MG 
904. Abrigo dos Espeleotemas Arcos MG 
905. Gruta Sumidouro da Caixa Arcos MG 
906. Gruta Sumidouro do Abismo Arcos MG 
907. Gruta do Meandro da Matinha Arcos MG 
908. Gruta da Estalactite Falsa Arcos MG 
909. Gruta da Limeira Arcos MG 
910. Abismo da Limeira Arcos MG 
911. Toca da Limeira Arcos MG 
912. Gruta Frente da Lavra Arcos MG 
913. Gruta Abismo Satélite Arcos MG 
914. Gruta Curral de Pedra Arcos MG 
915. Abrigo da Caneleira I Arcos MG 
916. Abrigo da Caneleira II Arcos MG 
917. Gruta Pós-Sumidouro da Caixa Arcos MG 
918. Gruta do João Matias Ataleia MG 
919. Gruta do Senhor do Bonfim Ataleia MG 
920. Gruta do Cânion do São Francisco Bambuí MG 
921. Gruta da Pedreira do Coutinho Bambuí MG 
922. Gruta das Mangabeiras Belo Horizonte MG 
923. Gruta do Caracol Carrancas MG 
924. Gruta da Zilda Carrancas MG 
925. Gruta da Toca Carrancas MG 
926. Gruta da Fazenda do Sr. Ronan I Coromandel MG 
927. Lapa D'água Coromandel MG 
928. Gruta do Huguinho Coromandel MG 
929. Gruta dos Morcegos Coromandel MG 
930. Gruta dos Urubus Coromandel MG 
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931. Gruta do João do Pó Calcáreo Coromandel MG 
932. Lapa do Mosquito Curvelo MG 
933. Gruta da Cachoeira Felisburgo MG 
934. Gruta do Muro Perdido Guapé MG 
935. Gruta do Paredão Descoberto Iguatama MG 
936. Abrigo Mato das Frutas Iguatama MG 
937. Abrigo da Coruja Deduzida Iguatama MG 
938. Abrigo dos Ossos Iguatama MG 
939. Abrigo da Beirada Iguatama MG 
940. Mina do Pico 3 Itabirito MG 
941. Mina do Pico 4 Itabirito MG 
942. Mina do Pico 9 Itabirito MG 
943. Mina do Pico 8 Itabirito MG 
944. Mina do Pico 7 Itabirito MG 
945. Mina do Pico 15 Itabirito MG 
946. Mina do Pico 1 Itabirito MG 
947. Mina do Pico 11 Itabirito MG 
948. Mina do Pico 17 Itabirito MG 
949. Mina do Pico 16 Itabirito MG 
950. Mina do Pico 10 Itabirito MG 
951. Mina do Pico 14 Itabirito MG 
952. Mina do Pico 13 Itabirito MG 
953. Mina do Pico 12 Itabirito MG 
954. Mina do Pico 5 Itabirito MG 
955. Gruta Baixada dos Crioulos I Itambé do Mato Dentro MG 
956. Gruta Baixada dos Crioulos II Itambé do Mato Dentro MG 
957. Lapa da Oração Itaobim MG 
958. Gruta Santo Antônio Itumirim MG 
959. Gruta do Caboclo Januária MG 
960. Gruta Salão de Festas Lagoa da Prata MG 
961. Gruta do Bicho que Foi Lagoa da Prata MG 
962. Gruta do Corredor Lagoa da Prata MG 
963. Gruta das Caverninhas Lagoa da Prata MG 
964. Gruta do Marimbondo (Ponto 1) Lagoa da Prata MG 
965. Gruta do Piquira Lagoa da Prata MG 
966. Grutas dos Cixidos (Ponto 16) Lagoa da Prata MG 
967. Gruta do Papo Cabeça (Ponto 16') Lagoa da Prata MG 
968. Gruta Pegadas da Onça (Ponto 6') Lagoa da Prata MG 
969. Gruta do Azagão (Ponto 6'') Lagoa da Prata MG 
970. Gruta do Fantoche (Ponto 20) Lagoa da Prata MG 
971. G. da Diáclase em V (Ponto 20') Lagoa da Prata MG 
972. Gruta da Chacina (Ponto 20'') Lagoa da Prata MG 
973. Gruta dos Fósseis (Ponto 20''') Lagoa da Prata MG 
974. G. dos Morcegos (Ponto 20'''') Lagoa da Prata MG 
975. Gruta Martiniano Lima Duarte MG 
976. Gruta dos Moreiras Lima Duarte MG 
977. Gruta Fugitivos Lima Duarte MG 
978. Gruta Furna I Mariana MG 
979. Gruta do Meandro Abismante Matozinhos MG 
980. Conjunto Pequenas III Matozinhos MG 
981. Gruta Lateral da Urtiga I Matozinhos MG 
982. Gruta Lateral da Urtiga II Matozinhos MG 
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983. Abrigo da Ponta do Maciço Matozinhos MG 
984. Gruta da Passagem do Córrego Matozinhos MG 
985. Gruta da Passagem do Sima Matozinhos MG 
986. Gruta da Passagem I Matozinhos MG 
987. Gruta das Maritacas Matozinhos MG 
988. Gruta SMS X (Claraboião) Moeda MG 
989. Gruta SMS 29 Moeda MG 
990. Gruta SMS 04 Moeda MG 
991. Gruta SMS 25 Moeda MG 
992. Gruta SMS (maior de todas) Moeda MG 
993. Gruta da Capela N.S.P. Socorro Montalvânia MG 
994. Prefeito Montalvânia MG 
995. Gruta da Manga da Pedra Nacip Raydan MG 
996. Capão Xavier III Nova Lima MG 
997. Capão Xavier VI Nova Lima MG 
998. Capão Xavier IV Nova Lima MG 
999. Capão Xavier V Nova Lima MG 
1000. Rola Moça 3ª Nova Lima MG 
1001. Rola Moça 2ª Nova Lima MG 
1002. Rola Moça 1ª Nova Lima MG 
1003. Rola Moça 4ª Nova Lima MG 
1004. Gruta RM 33 Nova Lima MG 
1005. G. Cabec. Córr.da Americaninha Novo Oriente de Minas MG 
1006. Loca da Serra do Jardim Novo Oriente de Minas MG 
1007. Loca do Ribeirão do Anastácio Novo Oriente de Minas MG 
1008. Toca do Zé Branco Novo Oriente de Minas MG 
1009. Gruta do Roxo Novo Oriente de Minas MG 
1010. Gruta Ponte de Pedra Ouro Preto MG 
1011. Caverna Boa Vista Padre Paraíso MG 
1012. Lapa do Córrego dos Vieira Padre Paraíso MG 
1013. Gruta São Lourenço I Pains MG 
1014. Gruta do Pasto Pains MG 
1015. Gruta SL1 Pains MG 
1016. Gruta da Passagem Pains MG 
1017. Gruta SL 3 Pains MG 
1018. Gruta SL 11 Pains MG 
1019. Gruta C 13 Pains MG 
1020. Gruta C 12 Pains MG 
1021. Gruta C 26 (Jeboni) Pains MG 
1022. Gruta C 25 (Manganga) Pains MG 
1023. Gruta C 16 Pains MG 
1024. Gruta C 14 Pains MG 
1025. Gruta Moranga 7 Pains MG 
1026. Gruta do Jorge Pains MG 
1027. Gruta do Frigo Pains MG 
1028. Gruta A 12 Pains MG 
1029. Gruta B9 Pains MG 
1030. Gruta B10 Pains MG 
1031. Loca D'água Pains MG 
1032. Gruta Dona Rita Pains MG 
1033. Abrigão Pains MG 
1034. Abrigo Menor Pains MG 
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1035. Caverna V9 Pains MG 
1036. Caverna V10 Pains MG 
1037. Caverna V10* Pains MG 
1038. Caverna V10** Pains MG 
1039. Lapa da Perdição Pains MG 
1040. Toca da Coruja-Branca Pains MG 
1041. Gruta da Borboleta-Azul Pains MG 
1042. Gruta da Travessia Pains MG 
1043. Gruta Dolina da Frente Pains MG 
1044. Gruta Boca do U Pains MG 
1045. Gruta do Retiro Pains MG 
1046. Gruta da Torre Pains MG 
1047. Gruta do Ronco Pains MG 
1048. Gruta do Trenzinho Pains MG 
1049. Gruta do Alto Boqueirão Pains MG 
1050. Gruta da Sanguera Pains MG 
1051. Buraco do Kate Pains MG 
1052. Gruta do David Pains MG 
1053. Gruta dos Canudos Pains MG 
1054. Gruta do Peixe Pains MG 
1055. Gruta do Tamboril Pains MG 
1056. Gruta do Brejão Pains MG 
1057. Gruta Massambará (Passagem) Pains MG 
1058. Gruta Massambará (Arqueo) Pains MG 
1059. Gruta do Bode Pains MG 
1060. Gruta Lanchonete de Coruja Pains MG 
1061. Gruta Massambará (Abismo) Pains MG 
1062. Gruta Simone do Davi Pains MG 
1063. Gruta Água Funda Pains MG 
1064. G. das Pegadinhas Submersas Pains MG 
1065. Gruta dos Perdidos Pains MG 
1066. Gruta Fundo de Quintal Pains MG 
1067. Gruta Sede da Ical Pains MG 
1068. Gruta do Capão Pains MG 
1069. Gruta do Sobradinho Pains MG 
1070. Gruta da Divisa Pains MG 
1071. G. da Passagem do Coqueiro Pains MG 
1072. Sistema Sardinha (I e II) Pains MG 
1073. Gruta do Coqueiro I Pains MG 
1074. Gruta Sorvetão Pains MG 
1075. Gruta G7 Pains MG 
1076. Gruta Frente de Lavra Pains MG 
1077. Gruta Y7 Pains MG 
1078. Gruta G38 Pains MG 
1079. Gruta da Diáclase Abatida Pains MG 
1080. Gruta dos Opliões Pains MG 
1081. Gruta das Raízes Fósseis Pains MG 
1082. Gruta da Gipsita Pains MG 
1083. Gruta dos Abisminhos Pains MG 
1084. Gruta da Diáclase Fendida Pains MG 
1085. Gruta Atravessadora Pains MG 
1086. Gruta Brega Pains MG 
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1087. Gruta do Santuário Pains MG 
1088. Gruta do Posto Policial Paracatu MG 
1089. Gruta da Ciminas Pedro Leopoldo MG 
1090. Gruta Tião Lima Poté MG 
1091. Gruta do Sumidouro Meândrico Prudente de Morais MG 
1092. Gruta do Guano Prudente de Morais MG 
1093. Gruta da Claraboia Lateral Prudente de Morais MG 
1094. Gruta do Abismo da Dúvida Prudente de Morais MG 
1095. Gruta do Ponto 1 (Abrigo) Prudente de Morais MG 
1096. Gruta dos Palhares Sacramento MG 
1097. Gruta do Rio Suaçuí Santa Maria do Suaçuí MG 
1098. Gruta dos Sete Salões Santa Rita do Itueto MG 
1099. Gruta Volta da Serra III São João das Missões MG 
1100. Gruta do Retiro São José da Lapa MG 
1101. Gruta da Fonte Samuel S. S. do Paraíso MG 
1102. Gruta do Carimbado São Tomé das Letras MG 
1103. Gruta do Labirinto São Tomé das Letras MG 
1104. Gruta do Sobradinho São Tomé das Letras MG 
1105. Gruta São Tomé São Tomé das Letras MG 
1106. Gruta das Claraboias Sete Lagoas MG 
1107. Gruta Detonada Sete Lagoas MG 
1108. Gruta do Morrote I Sete Lagoas MG 
1109. Gruta do Morrote II Sete Lagoas MG 
1110. Gruta Pequena Sete Lagoas MG 
1111. Gruta Táboa Sete Lagoas MG 
1112. Gruta Rei do Mato Sete Lagoas MG 
1113. Gruta Buraco do Medo Sete Lagoas MG 
1114. Gruta da Vaca Parida Teófilo Otoni MG 
1115. Gruta da Lavra do Cristal Teófilo Otoni MG 
1116. Gruta 1 Varjão de Minas MG 
1117. Gruta 2 Varjão de Minas MG 
1118. Gruta 3 Varjão de Minas MG 
1119. Abrigo 1 Varjão de Minas MG 
1120. Abrigo 2 Varjão de Minas MG 
1121. Gruta dos Cururus Várzea da Palma MG 
1122. Lapa Nova Vazante MG 
1123. Gruta Aroê Jari Chapada dos Guimarães MT 
1124. Gruta Kiogo Brado Chapada dos Guimarães MT 
1125. Gruta dos Pirozzi Varre-e-Sai RJ 
1126. Gruta das Furnas Cambuci RJ 
1127. Gruta da Pedra Santa Cantagalo RJ 
1128. Gruta da Pedra Riscada Lumiar RJ 
1129. Gruta Casa de Pedra Martins RN 
1130. Gruta do Urubu Apodi RN 
1131. Gruta do Roncador Apodi RN 
1132. Gruta dos Três Lagos Felipe Guerra RN 
1133. Gruta do Feixe de Luz Felipe Guerra RN 
1134. Gruta da Aroeira Jandaíra RN 
1135. Gruta Rainha Felipe Guerra RN 
1136. Gruta Abissal Felipe Guerra RN 
1137. Gruta Geilson Felipe Guerra RN 
1138. Gruta Troglóbios Felipe Guerra RN 
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1139. Gruta da Carrapateira Felipe Guerra RN 
1140. Furna Feia Baraúna RN 
1141. Gruta do Urubu Laranjeiras SE 
1142. Gruta da Pedra Branca Divina Pastora SE 
1143. Gruta XX Simão Dias SE 
1144. Gruta Itambé Altinópolis SP 
1145. Gruta do Edgar Altinópolis SP 
1146. Gruta Paraná Altinópolis SP 
1147. Gruta Olho de Cabra Altinópolis SP 
1148. Gruta da Serraria Ilhabela SP 
1149. Gruta da Toca Itirapina SP 
1150. Gruta do Quarto Patamar 2 Santo André SP 
1151. Gruta Boa Esperança Palmas TO 
1152. Caverna do Rio Vermelho I Damianópolis GO 
1153. Caverna do Anésio III Posse GO 
1154. Caverna do Luís Posse GO 
1155. Caverna Dona Lusa Posse GO 
1156. Caverna Fazenda Tapioca Posse GO 
1157. Caverna do PA Posse GO 
1158. Gruta do Oio D'aguão Iaciara GO 
1159. Caverna Coruja Branca Iaciara GO 
1160. Cav. Nova Esperança de Cima Mambaí GO 
1161. Cav. da Chácara da Bananeira Iaciara GO 
1162. Caverna do Mirador Posse GO 
1163. Caverna do Duda I Posse GO 
1164. Caverna do Duda III Posse GO 
1165. Caverna do Duda IV Posse GO 
1166. Caverna do Duda V Posse GO 
1167. Caverna do Gilvan Posse GO 
1168. Caverna Doralino Posse GO 
1169. Caverna do Messias I Posse GO 
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B) TABELAS UTILIZADAS NOS TESTES DA ANÁLISE DISCRIMINANTE (CAP.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA AxB1 – Centroides dos Grupos por Funções. 

 Atributo2 

Function 

1 2 3 4 5 
Ecológico -.159 .712 .096 -.119 .059 
Ambiental -.196 -.253 -.082 -.006 .015 
Cênico .553 .204 -.434 -.268 -.470 
Científico .438 .157 .381 .532 -.064 
Histórico-cultural 1.213 -.855 2.420 -.781 -.008 
Socioeconômico 2.342 -.077 -.891 -.128 .305 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA AxB2 – Probabilidades prioritárias dos Grupos 
discriminados pelos especialistas. 

Atributo Prior 

Cases Used in Analysis 

Weighted Unweighted 
Ecológico .200 234 234.000 
Ambiental .608 711 711.000 
Cênico .047 55 55.000 
Científico .104 121 121.000 
Histórico-cultural .015 17 17.000 
Socioeconômico .027 31 31.000 
Total 1.000 1169 1169.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA AxB6 – Teste Box’s M – Premissa de 
igualdade. 
Box's M 3271.268
F Approx. 5.045

df1 544
df2 16978.236
Sig. .000

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 
a  Some covariance matrices are singular and the usual 
procedure will not work. The non-singular groups will be tested 
against their own pooled within-groups covariance matrix. The 
log of its determinant is 14.137. 
Fonte: Dados da pesquisa.
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TABELA AxB3 – Teste dos critérios de relevância em função dos 
atributos de CNS. 

Critérios de Relevância Wilks' 
Lambda F df1 df2 Sig. 

Dimensão ,976 5,829 5 1163 ,000 
Morfologia ,945 13,423 5 1163 ,000 
Valores Paisagísticos ,936 15,796 5 1163 ,000 
Peculiaridades Geológicas 

,973 6,460 5 1163 ,000 

Peculiaridades Geomorfológicas 
,971 6,952 5 1163 ,000 

Peculiaridades Mineralógicas 
,990 2,421 5 1163 ,034 

Vestígios Arqueológicos ,904 24,814 5 1163 ,000 
Vestígios Paleontológicos 

,987 2,985 5 1163 ,011 

Recursos Hídricos ,958 10,283 5 1163 ,000 
Ecossistemas Frágeis ,978 5,294 5 1163 ,000 
Espécies Endêmicas ,993 1,545 5 1163 ,173 
Espécies Raras ,989 2,620 5 1163 ,023 
Espécies Ameaçadas de Extinção 

,992 1,990 5 1163 ,077 

Diversidade Biológica ,956 10,653 5 1163 ,000 
Relevância Histórico-Cultural 

,865 36,234 5 1163 ,000 

Relevância Socioeconômica 
,864 36,741 5 1163 ,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA AxB7 – Teste de autovalor dentro das principais 
funções discriminantes. 
 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical 
Correlation 

1 ,231(a) 39,6 39,6 ,433 
2 ,156(a) 26,8 66,4 ,368 
3 ,137(a) 23,4 89,8 ,347 
4 ,045(a) 7,7 97,6 ,208 
5 ,014(a) 2,4 100,0 ,118 

a  First 5 canonical discriminant functions were used in the analysis.
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela AxB8– Matriz de Estrutura. 

   Function 
  1 2 3 4 5 
Relevância Socioeconômica 

.763(*) -.234 -.274 -.325 .123 

Vestígios Arqueológicos .650(*) -.158 -.098 .286 -.101 
Relevância Histórico-Cultural 

.607(*) -.479 .499 -.082 .172 

Recursos Hídricos .406(*) .182 .031 -.124 -.117 
Peculiaridades Geomorfológicas 

.310(*) -.160 .059 -.213 -.286 

Diversidade Biológica .104 .464(*) .139 .378 .192 
Espécies Raras .023 .236(*) .124 .058 .120 
Espécies Endêmicas .020 .179(*) .076 .117 .102 
Valores Paisagísticos .373 .370 .108 -.533(*) -.042 
Peculiaridades Geológicas 

.230 -.254 .018 -.311(*) -.271 

Morfologia .463 .069 .036 -.253 -.553(*) 
Peculiaridades Mineralógicas 

.158 .061 .020 -.170 -.437(*) 

Dimensão .262 -.118 .126 -.240 -.397(*) 
Vestígios Paleontológicos 

.201 -.063 -.076 .060 .364(*) 

Ecossistemas Frágeis .293 -.079 .036 .066 -.340(*) 
Espécies Ameaçadas de Extinção 

-.017 .209 -.012 .149 .211(*) 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized 
canonical discriminant functions  
 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 
*  Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela AxB9 – Teste do Wilks' Lambda. 

 Test of 
Function(s) 

Wilks' 
Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 5 .583 623.844 80 .000 
2 through 5 .718 383.631 60 .000 
3 through 5 .830 215.542 42 .000 
4 through 5 .943 67.303 26 .000 
5 .986 16.318 12 .177 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela AxB10 – Teste de normalização do Coeficiente da Função 
Canônica Discriminante. 

 Function 
  1 2 3 4 5 
Dimensão -.103 -.248 .056 .159 -.112
Morfologia .325 .118 .085 -.101 -.701
Valores Paisagísticos .115 .657 .122 -.579 .232
Peculiaridades Geológicas 

-.235 -.282 -.469 -.366 -.039

Peculiaridades Geomorfológicas 
-.034 -.069 .397 .166 .046

Peculiaridades Mineralógicas 
-.023 .142 .060 -.318 -.275

Vestígios Arqueológicos .505 .110 -.326 .578 -.344
Vestígios Paleontológicos 

-.053 -.205 -.192 -.138 .441

Recursos Hídricos .114 .416 .027 .145 .310
Ecossistemas Frágeis -.076 -.180 -.228 .524 -.239
Espécies Endêmicas .050 -.824 .071 .017 -.433
Espécies Raras .127 .584 .946 -.914 -.377
Espécies Ameaçadas de Extinção 

-.315 .062 -1.103 .635 .930

Diversidade Biológica .338 .657 .334 .610 .119
Relevância Histórico-Cultural 

.216 -.399 1.084 .005 .331

Relevância Socioeconômica 
.504 -.182 -.724 -.382 .269

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela AxB11 – Teste dos Atributos por Funções. 

Atributos 
Function 

1 2 3 4 5 
Ecológico -.159 .712 .096 -.119 .059 
Ambiental -.196 -.253 -.082 -.006 .015 
Cênico .553 .204 -.434 -.268 -.470 
Científico .438 .157 .381 .532 -.064 
Histórico-cultural 1.213 -.855 2.420 -.781 -.008 
Socioeconômico 2.342 -.077 -.891 -.128 .305 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB12  – Centroides dos Grupos Validados por Funções. 

Dis_Atrib2 

Function 

1 2 3 4 5 
Ecológico 1.072 1.626 -2.666 .369 .088 
Ambiental -.498 -.266 .068 -.023 .001 
Cênico 2.876 -1.001 -1.377 1.687 -3.091 
Científico 2.263 2.098 .568 -2.625 -.179 
Histórico-cultural .451 3.668 3.124 1.072 .008 
Socioeconômico 4.828 -1.760 .775 .360 .145 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 
Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA AxB13 – Teste dos critérios de relevância validados. 

Critérios de Relevância Wilks' 
Lambda 

F df1 df2 Sig. 

Dimensão .958 10.324 5 1163 .000 
Morfologia .883 30.700 5 1163 .000 
Valores Paisagísticos .779 65.803 5 1163 .000 
Peculiaridades Geológicas .950 12.339 5 1163 .000 

Peculiaridades Geomorfológicas .924 19.267 5 1163 .000 

Peculiaridades Mineralógicas .980 4.630 5 1163 .000 

Vestígios Arqueológicos .655 122.555 5 1163 .000 
Vestígios Paleontológicos .948 12.744 5 1163 .000 

Recursos Hídricos .883 30.963 5 1163 .000 
Ecossistemas Frágeis .965 8.412 5 1163 .000 
Espécies Endêmicas .987 3.014 5 1163 .010 
Espécies Raras .966 8.160 5 1163 .000 
Espécies Ameaçadas de Extinção .977 5.357 5 1163 .000 

Diversidade Biológica .893 27.867 5 1163 .000 
Relevância Histórico-Cultural .662 118.767 5 1163 .000 

Relevância Socioeconômica .620 142.845 5 1163 .000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela AxB16 – Matriz de Estrutura Validada. 

   Function 
  1 2 3 4 5 
Relevância Socioeconômica 

.516(*) -.211 .307 .470 -.106

Vestígios Arqueológicos .506(*) -.064 .282 -.381 .192
Relevância Histórico-Cultural 

.223 .343 .577(*) .127 .124

Peculiaridades Geológicas 
.026 -.073 .212(*) .137 -.041

Valores Paisagísticos .289 .253 -.226 .379(*) -.229
Diversidade Biológica .093 .201 -.225 -.262(*) .209
Morfologia .233 .041 .162 .143 -.616(*)
Peculiaridades Mineralógicas 

.048 -.064 .055 .002 -.513(*)

Dimensão .061 .075 .122 .200 -.503(*)
Ecossistemas Frágeis .078 .015 .150 -.054 -.356(*)
Vestígios Paleontológicos 

.145 -.091 .097 -.019 .337(*)

Recursos Hídricos .270 .083 .039 .125 -.324(*)
Peculiaridades Geomorfológicas 

.143 -.043 .221 .020 -.252(*)

Espécies Raras .041 .152 -.067 .113 .245(*)
Espécies Ameaçadas de Extinção 

.022 .053 -.137 .025 .234(*)

Espécies Endêmicas .020 .101 -.029 .036 .178(*)
Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical 
discriminant functions  
 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 
*  Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela AxB17 – Teste de Validação do Wilks' Lambda. 

 Test of 
Function(s) 

Wilks' 
Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 5 .077 2963.002 80 .000 
2 through 5 .201 1854.617 60 .000 
3 through 5 .400 1059.651 42 .000 
4 through 5 .773 297.843 26 .000 
5 .966 40.208 12 .000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB18 – Teste Box’s M – Premissa 
de igualdade para Validação 
 Box's M 5462.240
F Approx. 8.714

df1 544
df2 52174.417
Sig. .000

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 
a  Some covariance matrices are singular and the usual 
procedure will not work. The non-singular groups will be tested 
against their own pooled within-groups covariance matrix. The 
log of its determinant is 12.544. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA AxB19 – Teste de autovalor validado dentro das 
principais funções discriminantes. 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical 
Correlation 

1 1.606 42.2 42.2 .785 
2 .988 25.9 68.1 .705 
3 .932 24.5 92.5 .695 
4 .249 6.5 99.1 .447 
5 .035 .9 100.0 .185 

a  First 5 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela AxB20 – Teste de normalização do Coeficiente da Função 
Canônica Discriminante Validada. 

 Function 
  1 2 3 4 5 
Dimensão -.281 .059 -.048 .068 -.326 
Morfologia .267 .133 .338 -.032 -.553 
Valores Paisagísticos .381 .498 -.747 .390 -.008 
Peculiaridades Geológicas -.712 -.690 -.029 .339 .760 

Peculiaridades Geomorfológicas .362 .266 .325 -.480 -.217 

Peculiaridades Mineralógicas -.076 -.103 -.032 .150 -.448 

Vestígios Arqueológicos .804 -.248 .023 -.609 .078 
Vestígios Paleontológicos -.004 -.369 .151 .176 .285 

Recursos Hídricos .414 .176 -.331 -.084 .131 
Ecossistemas Frágeis -.312 -.247 .048 -.397 -.176 
Espécies Endêmicas -.629 -.326 1.620 -.288 -.323 
Espécies Raras .619 1.331 .192 1.261 .517 
Espécies Ameaçadas de Extinção -.107 -1.127 -1.606 -.438 .044 

Diversidade Biológica .411 .677 -.517 -.651 .127 
Relevância Histórico-Cultural -.236 1.056 .704 .039 .086 

Relevância Socioeconômica .630 -.710 .068 .573 .068 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB28 – Teste Box’s M – Premissa de igualdade 
para mineração ocorrendo em município com CNS. 
Box's M 1243.453
F Approx. 9.009

df1 136
df2 3376637
Sig. .000

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 
a  Some covariance matrices are singular and the usual 
procedure will not work. The non-singular groups will be tested 
against their own pooled within-groups covariance matrix. The 
log of its determinant is 14.137. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela AxB24 – Teste dos Coeficientes. 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients   

  B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.742 .053  32.864 .000 
Dimensão -.066 .016 -.120 -4.081 .000 
Morfologia .104 .016 .221 6.676 .000 
Valores Paisagísticos -.056 .011 -.117 -4.984 .000 
Peculiaridades Geológicas 

-.153 .022 -.272 -7.112 .000 

Peculiaridades Geomorfológicas 
.127 .021 .244 6.026 .000 

Peculiaridades Mineralógicas 
-.023 .016 -.038 -1.502 .133 

Vestígios Arqueológicos .219 .014 .362 15.489 .000 
Vestígios Paleontológicos 

.034 .015 .052 2.298 .022 

Recursos Hídricos .017 .011 .044 1.641 .101 
Ecossistemas Frágeis -.059 .016 -.105 -3.678 .000 
Espécies Endêmicas .122 .028 .305 4.368 .000 
Espécies Raras .120 .026 .313 4.548 .000 
Espécies Ameaçadas de Extinção 

-.237 .027 -.585 -8.877 .000 

Diversidade Biológica -.010 .010 -.029 -1.029 .304 
Relevância Histórico-Cultural 

.088 .013 .185 6.889 .000 

Relevância Socioeconômica 
.138 .011 .326 12.698 .000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB25 – Teste dos critérios de relevância em função de 
mineração instalada em município com ocorrência de CNS. 

Critérios de Relevância Wilks' 
Lambda 

F df1 df2 Sig. 

Dimensão 1.000 .038 1 1167 .845 
Morfologia .997 2.928 1 1167 .087 
Valores Paisagísticos .967 40.138 1 1167 .000 
Peculiaridades Geológicas .997 3.624 1 1167 .057 

Peculiaridades Geomorfológicas 1.000 .408 1 1167 .523 

Peculiaridades Mineralógicas .981 23.068 1 1167 .000 

Vestígios Arqueológicos .983 19.840 1 1167 .000 
Vestígios Paleontológicos .998 2.151 1 1167 .143 

Recursos Hídricos .994 7.589 1 1167 .006 
Ecossistemas Frágeis .993 8.046 1 1167 .005 
Espécies Endêmicas .999 .606 1 1167 .436 
Espécies Raras 1.000 .010 1 1167 .922 
Espécies Ameaçadas de Extinção 1.000 .429 1 1167 .513 

Diversidade Biológica 1.000 .092 1 1167 .761 
Relevância Histórico Cultural .925 94.046 1 1167 .000 

Relevância Socioeconômica .977 26.979 1 1167 .000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA AxB29 – Teste de autovalor dentro das principais 
funções discriminantes para mineração ocorrendo em 
município com CNS. 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical 
Correlation 

1 .232 100.0 100.0 .434 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela AxB30– Matriz de estrutura para mineração em municípios. 

  Critérios de Relevância 
 
 Função 

  1 
Relevância Histórico-Cultural .589

Valores Paisagísticos .385
Relevância Socioeconômica .315

Peculiaridades Mineralógicas -.292
Vestígios Arqueológicos .270

Ecossistemas Frágeis .172
Recursos Hídricos .167
Peculiaridades Geológicas .116
Morfologia -.104
Vestígios Paleontológicos -.089

Espécies Endêmicas .047
Espécies Ameaçadas de Extinção .040

Peculiaridades Geomorfológicas -.039
Diversidade Biológica -.018

Dimensão -.012
Espécies Raras .006

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized 
canonical discriminant functions  
 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 
*  Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Tabela AxB31 – Teste do Wilks' Lambda para mineração em municípios. 

 Test of 
Function(s) 

Wilks' 
Lambda Chi-square df Sig. 

1 .811 242.266 16 .000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB36 – Teste Box’s M validado – Premissa de igualdade 
para mineração ocorrendo em município com CNS. 

Box's M 1878.840
F Approx. 13.593

df1 136
df2 2242648
Sig. .000

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 
a  Some covariance matrices are singular and the usual 
procedure will not work. The non-singular groups will be tested 
against their own pooled within-groups covariance matrix. The 
log of its determinant is 14.137. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA AxB32 – Teste confirmatório dos critérios de relevância em 
função de mineração instalada em município com ocorrência de CNS. 

Critérios de Relevância Wilks' 
Lambda 

F df1 df2 Sig. 

Dimensão .989 13.292 1 1167 .000 
Morfologia .966 40.894 1 1167 .000 
Valores Paisagísticos .968 38.707 1 1167 .000 
Peculiaridades Geológicas .998 1.855 1 1167 .173 

Peculiaridades Geomorfológicas .994 7.047 1 1167 .008 

Peculiaridades Mineralógicas .915 108.021 1 1167 .000 

Vestígios Arqueológicos .975 29.857 1 1167 .000 
Vestígios Paleontológicos .985 18.170 1 1167 .000 

Recursos Hídricos .989 12.391 1 1167 .000 
Ecossistemas Frágeis .990 11.608 1 1167 .001 
Espécies Endêmicas .992 9.933 1 1167 .002 
Espécies Raras .997 3.619 1 1167 .057 
Espécies Ameaçadas de Extinção .994 7.390 1 1167 .007 

Diversidade Biológica 1.000 .053 1 1167 .818 
Relevância Histórico-Cultural .861 187.944 1 1167 .000 

Relevância Socioeconômica .954 55.714 1 1167 .000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela AxB43 – Teste dos coeficientes para mineração em municípios. 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients   

  B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.602 .024 67.033 .000
Dimensão -.031 .007 -.131 -4.299 .000
Morfologia -.094 .007 -.458 -13.376 .000
Valores Paisagísticos .048 .005 .232 9.543 .000
Peculiaridades Geológicas .070 .010 .284 7.184 .000

Peculiaridades Geomorfológicas -.058 .010 -.253 -6.047 .000

Peculiaridades Mineralógicas -.089 .007 -.331 -12.665 .000

Vestígios Arqueológicos .007 .006 .028 1.144 .253
Vestígios Paleontológicos -.063 .007 -.217 -9.359 .000

Recursos Hídricos .030 .005 .171 6.204 .000
Ecossistemas Frágeis .060 .007 .242 8.198 .000
Espécies Endêmicas .086 .013 .489 6.780 .000
Espécies Raras -.074 .012 -.440 -6.195 .000
Espécies Ameaçadas de Extinção .017 .012 .098 1.442 .150

Diversidade Biológica .022 .005 .142 4.963 .000
Relevância Histórico-Cultural .067 .006 .323 11.649 .000

Relevância Socioeconômica .032 .005 .175 6.602 .000

Fonte: Dados da pesquisa. 

TABELA AxB37 – Teste confirmatório de autovalor dentro das 
principais funções discriminantes para mineração ocorrendo 
em município com CNS. 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical 
Correlation 

1 1.112 100.0 100.0 .726 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela AxB35 – Matriz Validada da Estrutura para mineração em 
municipios 

  Critérios de Relevância Função 
  1 
Relevância Histórico-Cultural .381

Peculiaridades Mineralógicas -.288
Relevância Socioeconômica .207

Morfologia -.177
Valores Paisagísticos .173

Vestígios Arqueológicos .152
Vestígios Paleontológicos -.118
Dimensão -.101
Recursos Hídricos .098
Ecossistemas Frágeis .095

Espécies Endêmicas .087
Espécies Ameaçadas de Extinção .075

Peculiaridades Geomorfológicas -.074
Espécies Raras .053

Peculiaridades Geológicas .038
Diversidade Biológica .006

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized 
canonical discriminant functions  
 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 
*  Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela AxB38 – Teste confirmatório Wilks' Lambda para 
mineração em municípios. 

 Test of 
Function(s) 

Wilks' 
Lambda 

Chi-
square df Sig. 

1 .473 866.685 16 .000 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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C) FIGURAS DA REGRESSÃO LINEAR PARA CADA CRITÉRIO DE RELEVÂNCIA VALIDADO 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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Variável Peculiaridades Geológicas da CNS
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.042
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Pec. Geológicas (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.031
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pec. Mineralógicas (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Variável Vestígios Arqueológicos da CNS
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.172
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R Sq Linear = 0.281FIGURA AP7 A E B – Regressão Linear para 
Vest. Arqueológicos (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.005
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R Sq Linear = 0.038FIGURA AP8 A E B – Regressão Linear para 
Vest. Paleontológicos (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Variável Recursos Hídricos da CNS
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.002
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R Sq Linear = 0.07FIGURA AP9 A E B – Regressão Linear para 
Rec. Hídricos (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Variável Ecossistemas Frágeis da CNS
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.012
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R Sq Linear = 0.027FIGURA AP10 A E B – Regressão Linear para 
Ecoss. Frágeis (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Variável Espécies Endêmicas da CNS
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.016
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R Sq Linear = 1.55E-6FIGURA AP11 A E B – Regressão Linear para 
Esp. Endêmicas (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Variável Espécies Raras da CNS
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.018
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R Sq Linear = 4.4E-7FIGURA AP12 A E B – Regressão Linear para 
Esp. Raras (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Variável Espécies Ameaçadas de Extinção da CNS
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.064
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R Sq Linear = 0.004FIGURA AP13 A E B – Regressão Linear para 
Esp. Am. Extinção (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Variável Diversidade Biológica da CNS
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 9.19E-4
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R Sq Linear = 0.003FIGURA AP14XB30 A E B – Regressão Linear 
para Div. Biológica (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.04
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R Sq Linear = 0.226FIGURA AP15 A E B – Regressão Linear para 
Rel. Hist-Cult (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Variável Relevância Socioeconomica da CNS
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Dependent Variable: Predicted Group for Analysis 1

R Sq Linear = 0.123
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R Sq Linear = 0.296FIGURA AP16 A E B – Regressão Linear para 
Rel. Socioeconômica (Validada) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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B) TABELAS UTILIZADAS NOS TESTES DA ANÁLISE DISCRIMINANTE (CAP.5) Continuação... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
a.  Predictors: (Constant), Relevância Socioeconômica, Espécies Raras, Peculiaridades Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, Valores 
Paisagísticos, Vestígios Paleontológicos, Recursos Hídricos, Peculiaridades Geológicas, Relevância Histórico-Cultural, Diversidade 
Biológica, Dimensão, Ecossistemas Frágeis, Morfologia, Peculiaridades Geomorfológicas, Espécies Ameaçadas de Extinção, Espécies 
Endêmicas 
b.  Dependent Variable: Dis_Atrib 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Tabela AxB22 – Resultados da Regressão Linear Validadab 

 
a.  Predictors: (Constant), Relevância Socioeconômica, Espécies Raras, Peculiaridades Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, Valores 
Paisagísticos, Vestígios Paleontológicos, Recursos Hídricos, Peculiaridades Geológicas, Relevância Histórico-Cultural, Diversidade 
Biológica, Dimensão, Ecossistemas Frágeis, Morfologia, Peculiaridades Geomorfológicas, Espécies Ameaçadas de Extinção, Espécies 
Endêmicas. 
b.  Dependent Variable: Atributo 
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela AxB21 – Resultados da Regressão Linear (especialistas)b 



 
 

368 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Model   

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 776.799 16 48.550 90.559 .000(a)
Residual 617.604 1152 .536   
Total 1394.404 1168    

a.  Predictors: (Constant), Relevância Socioeconômica, Espécies Raras, Peculiaridades Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, Valores 
Paisagísticos, Vestígios Paleontológicos, Recursos Hídricos, Peculiaridades Geológicas, Relevância Histórico-Cultural, Diversidade 
Biológica, Dimensão, Ecossistemas Frágeis, Morfologia, Peculiaridades Geomorfológicas, Espécies Ameaçadas de Extinção, Espécies 
Endêmicas. b.  Dependent Variable: Dis_Atrib2 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Tabela AxB23 – Resultados da Regressão Linear para Anovab 

 
a.  Predictors: (Constant), Relevância Socioeconômica, Espécies Raras, Peculiaridades Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, Valores 
Paisagísticos, Vestígios Paleontológicos, Recursos Hídricos, Peculiaridades Geológicas, Relevância Histórico-Cultural, Diversidade 
Biológica, Dimensão, Ecossistemas Frágeis, Morfologia, Peculiaridades Geomorfológicas, Espécies Ameaçadas de Extinção, Espécies 
Endêmicas. b.  Dependent Variable: Atributo 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela AxB39 – Resultados da Regressão Linear para mineração em municípiob 

 
a.  Predictors: (Constant), Relevância Socioeconômica, Espécies Raras, Peculiaridades Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, Valores 
Paisagísticos, Vestígios Paleontológicos, Recursos Hídricos, Peculiaridades Geológicas, Relevância Histórico-Cultural, Diversidade Biológica, 
Dimensão, Ecossistemas Frágeis, Morfologia, Peculiaridades Geomorfológicas, Espécies Ameaçadas de Extinção, Espécies Endêmicas 
b.  Dependent Variable: Dis_Atrib 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Tabela AxB40 – Resultados da Regressão Linear Validada para mineração em municípiob 
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Model   

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 53.529 16 3.346 16.739 .000
Residual 230.252 1152 .200  
Total 283.781 1168  

a.  Predictors: (Constant), Relevância Socioeconômica, Espécies Raras, Peculiaridades Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, Valores 
Paisagísticos, Vestígios Paleontológicos, Recursos Hídricos, Peculiaridades Geológicas, Relevância Histórico-Cultural, Diversidade 
Biológica, Dimensão, Ecossistemas Frágeis, Morfologia, Peculiaridades Geomorfológicas, Espécies Ameaçadas de Extinção, Espécies 
Endêmicas. b.  Dependent Variable: Dis_Atrib2 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Tabela AxB42 – Resultados da Regressão Linear ANOVA para mineração em municípiob 

 

 
Model   

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 139.703 16 8.731 80.087 .000
Residual 125.596 1152 .109  
Total 265.299 1168  

a . Predictors: (Constant), Relevância Socioeconômica, Espécies Raras, Peculiaridades Mineralógicas, Vestígios Arqueológicos, Valores 
Paisagísticos, Vestígios Paleontológicos, Recursos Hídricos, Peculiaridades Geológicas, Relevância Histórico-Cultural, Diversidade 
Biológica, Dimensão, Ecossistemas Frágeis, Morfologia, Peculiaridades Geomorfológicas, Espécies Ameaçadas de Extinção, Espécies 
Endêmicas. b.  Dependent Variable: Dis_Atrib2 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Tabela AxB41 – Resultados validado da Regressão Linear ANOVA para mineração em municípiob 
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TABELA AxB4 - Teste de Covariância dos Critérios de Relevância de CNSs amostradas. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
COVARIAN
.    

Dimensão 3.904 2.930 2.055 2.231 2.306 1.555 .288 .292 2.338 1.896 .347 .384 .193 -.081 1.276 1.450
Morfologia 2.930 5.089 2.144 2.442 2.956 1.750 .212 .347 3.551 2.450 .640 .628 .379 .378 1.099 2.234
Val. Pais. 2.055 2.144 4.978 1.768 1.779 .893 .724 .216 2.027 1.510 .198 .293 .183 -.373 1.330 1.480
Pec. Geol. 

2.231 2.442 1.768 3.678 3.299 1.521 .544 .462 1.897 2.016 .196 .333 .237 .019 1.645 1.589

Pec. 
Geom. 2.306 2.956 1.779 3.299 4.274 1.904 .533 .579 2.387 2.304 .453 .553 .512 .388 1.513 2.016

Pec. Miner. 
1.555 1.750 .893 1.521 1.904 3.116 .283 .568 1.153 1.702 .850 .865 .825 .990 .448 .744

Vest. 
Arqueo. .288 .212 .724 .544 .533 .283 2.957 .639 .093 .301 -.162 -.157 -.156 -.558 1.597 .948

Vest. 
Paleo. .292 .347 .216 .462 .579 .568 .639 2.702 .062 .462 1.264 1.401 1.271 1.829 .475 .376

RH 2.338 3.551 2.027 1.897 2.387 1.153 .093 .062 7.209 2.572 .055 -.036 -.313 -.544 1.404 2.555
Ecoss. Fr. 1.896 2.450 1.510 2.016 2.304 1.702 .301 .462 2.572 3.658 .903 1.016 .823 .682 1.382 1.488
Esp. End. .347 .640 .198 .196 .453 .850 -.162 1.264 .055 .903 7.394 7.287 6.890 5.160 -.364 -.367
Esp. Raras .384 .628 .293 .333 .553 .865 -.157 1.401 -.036 1.016 7.287 8.019 7.170 5.386 -.281 -.335
Esp. 
Am.Ext. .193 .379 .183 .237 .512 .825 -.156 1.271 -.313 .823 6.890 7.170 7.272 5.156 -.380 -.328

Div. Biol. -.081 .378 -.373 .019 .388 .990 -.558 1.829 -.544 .682 5.160 5.386 5.156 8.797 -.856 -.421
Rel. HC 

1.276 1.099 1.330 1.645 1.513 .448 1.597 .475 1.404 1.382 -.364 -.281 -.380 -.856 4.572 2.486

Rel. Socio. 
1.450 2.234 1.480 1.589 2.016 .744 .948 .376 2.555 1.488 -.367 -.335 -.328 -.421 2.486 5.755

(1)Dimensão,(2)Morfologia,(3)Val. Paisag.,(4) Pecul. Geol., (5) Pecul. Geomorf., (6) Pecul. Miner., (7) Vest. Arqueo., (8) Vest. Paleo., (9) RH, (10)  Ec. Frag., (11)  Esp. End, 
(12) Esp.Raras, (13) Esp. Ameaçadas Ext., (14) Diversidade Biol., (15) Rel. Hist-Cult. e (16) Rel. Socioeconômica. (OBS): A matriz de covariância possui 1.163 graus de 
liberdade. 
Fonte: Dados da pesquisa.. 
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TABELA AxB5 – Teste de Correlação dos Critérios de Relevância de CNSs amostradas. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
CORREL.    
Dimensão 1.000 .657 .466 .589 .565 .446 .085 .090 .441 .502 .065 .069 .036 -.014 .302 .306
Morfologia .657 1.000 .426 .564 .634 .439 .055 .093 .586 .568 .104 .098 .062 .057 .228 .413
Val. Pais. .466 .426 1.000 .413 .386 .227 .189 .059 .338 .354 .033 .046 .030 -.056 .279 .277
Pec. Geol. 

.589 .564 .413 1.000 .832 .449 .165 .147 .368 .549 .038 .061 .046 .003 .401 .345

Pec. 
Geom. .565 .634 .386 .832 1.000 .522 .150 .170 .430 .583 .081 .095 .092 .063 .342 .407

Pec. Miner. 
.446 .439 .227 .449 .522 1.000 .093 .196 .243 .504 .177 .173 .173 .189 .119 .176

Vest. 
Arqueo. .085 .055 .189 .165 .150 .093 1.000 .226 .020 .091 -.035 -.032 -.034 -.109 .434 .230

Vest. 
Paleo. .090 .093 .059 .147 .170 .196 .226 1.000 .014 .147 .283 .301 .287 .375 .135 .095

RH .441 .586 .338 .368 .430 .243 .020 .014 1.000 .501 .008 -.005 -.043 -.068 .245 .397
Ecoss. Fr. .502 .568 .354 .549 .583 .504 .091 .147 .501 1.000 .174 .188 .160 .120 .338 .324
Esp. End. .065 .104 .033 .038 .081 .177 -.035 .283 .008 .174 1.000 .946 .940 .640 -.063 -.056
Esp. Raras .069 .098 .046 .061 .095 .173 -.032 .301 -.005 .188 .946 1.000 .939 .641 -.046 -.049
Esp. 
Am.Ext. .036 .062 .030 .046 .092 .173 -.034 .287 -.043 .160 .940 .939 1.000 .645 -.066 -.051

Div. Biol. -.014 .057 -.056 .003 .063 .189 -.109 .375 -.068 .120 .640 .641 .645 1.000 -.135 -.059
Rel. HC 

.302 .228 .279 .401 .342 .119 .434 .135 .245 .338 -.063 -.046 -.066 -.135 1.000 .485

Rel. Socio. 
.306 .413 .277 .345 .407 .176 .230 .095 .397 .324 -.056 -.049 -.051 -.059 .485 1.000

(1)Dimensão,(2)Morfologia,(3)Val. Paisag.,(4) Pecul. Geol., (5) Pecul. Geomorf., (6) Pecul. Miner., (7) Vest. Arqueo., (8) Vest. Paleo., (9) RH, (10)  Ec. Frag., (11)  Esp. End, 
(12) Esp.Raras, (13) Esp. Ameaçadas Ext., (14) Diversidade Biol., (15) Rel. Hist-Cult. e (16) Rel. Socioeconômica.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB14 - Teste de Covariância Validada dos Critérios de Relevância de CNSs amostradas. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

COVARIAN
.    

Dimensão 3.832 2.812 1.981 2.215 2.251 1.548 .261 .286 2.216 1.866 .307 .322 .215 -.008 1.076 1.301
Morfologia 2.812 4.755 1.943 2.378 2.723 1.708 -.212 .209 3.156 2.348 .628 .592 .445 .483 .637 1.561
Val. Pais. 1.981 1.943 4.143 1.970 1.834 .983 .509 .193 1.520 1.569 .026 -.062 -.064 -.851 1.191 1.087
Pec. Geol. 2.215 2.378 1.970 3.590 3.201 1.494 .477 .403 1.897 1.976 .213 .384 .323 .263 1.498 1.397

Pec. 
Geom. 

2.251 2.723 1.834 3.201 4.065 1.848 .188 .448 2.168 2.202 .470 .597 .610 .554 1.190 1.522

Pec. Miner. 1.548 1.708 .983 1.494 1.848 3.087 .206 .534 1.134 1.677 .901 .947 .880 1.121 .442 .604

Vest. 
Arqueo. 

.261 -.212 .509 .477 .188 .206 2.143 .372 -.449 .163 -.166 -.162 -.097 -.650 1.125 .050

Vest. 
Paleo. 

.286 .209 .193 .403 .448 .534 .372 2.595 -.094 .421 1.284 1.428 1.306 1.894 .352 .001

RH 2.216 3.156 1.520 1.897 2.168 1.134 -.449 -.094 6.644 2.492 -.001 -.177 -.340 -.659 .950 1.753
Ecoss. Fr. 1.866 2.348 1.569 1.976 2.202 1.677 .163 .421 2.492 3.611 .914 1.044 .896 .780 1.187 1.339
Esp. End. .307 .628 .026 .213 .470 .901 -.166 1.284 -.001 .914 7.348 7.193 6.857 5.080 -.537 -.362
Esp. Raras .322 .592 -.062 .384 .597 .947 -.162 1.428 -.177 1.044 7.193 7.834 7.078 5.205 -.501 -.378
Esp. 
Am.Ext. 

.215 .445 -.064 .323 .610 .880 -.097 1.306 -.340 .896 6.857 7.078 7.169 4.970 -.260 -.244

Div. Biol. -.008 .483 -.851 .263 .554 1.121 -.650 1.894 -.659 .780 5.080 5.205 4.970 8.215 -.787 -.132
Rel. HC 1.076 .637 1.191 1.498 1.190 .442 1.125 .352 .950 1.187 -.537 -.501 -.260 -.787 3.498 1.922

Rel. Socio. 1.301 1.561 1.087 1.397 1.522 .604 .050 .001 1.753 1.339 -.362 -.378 -.244 -.132 1.922 4.128

(1)Dimensão,(2)Morfologia,(3)Val. Paisag.,(4) Pecul. Geol., (5) Pecul. Geomorf., (6) Pecul. Miner., (7) Vest. Arqueo., (8) Vest. Paleo., (9) RH, (10)  Ec. Frag., (11)  Esp. End, 
(12) Esp.Raras, (13) Esp. Ameaçadas Ext., (14) Diversidade Biol., (15) Rel. Hist-Cult. e (16) Rel. Socioeconômica. (OBS): A matriz de covariância possui 1.163 graus de 
liberdade. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB15 – Teste de Correlação Validado dos Critérios de Relevância de CNSs amostradas. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CORREL.    
Dimensão 1.000 .659 .497 .597 .570 .450 .091 .091 .439 .502 .058 .059 .041 -.001 .294 .327
Morfologia .659 1.000 .438 .575 .619 .446 -.066 .059 .562 .567 .106 .097 .076 .077 .156 .352
Val. Pais. .497 .438 1.000 .511 .447 .275 .171 .059 .290 .406 .005 -.011 -.012 -.146 .313 .263
Pec. Geol. .597 .575 .511 1.000 .838 .449 .172 .132 .388 .549 .041 .072 .064 .048 .423 .363

Pec. 
Geom. 

.570 .619 .447 .838 1.000 .522 .064 .138 .417 .575 .086 .106 .113 .096 .316 .372

Pec. Miner. .450 .446 .275 .449 .522 1.000 .080 .189 .250 .502 .189 .193 .187 .223 .135 .169

Vest. 
Arqueo. 

.091 -.066 .171 .172 .064 .080 1.000 .158 -.119 .059 -.042 -.040 -.025 -.155 .411 .017

Vest. 
Paleo. 

.091 .059 .059 .132 .138 .189 .158 1.000 -.023 .137 .294 .317 .303 .410 .117 .000

RH .439 .562 .290 .388 .417 .250 -.119 -.023 1.000 .509 .000 -.024 -.049 -.089 .197 .335
Ecoss. Fr. .502 .567 .406 .549 .575 .502 .059 .137 .509 1.000 .178 .196 .176 .143 .334 .347
Esp. End. .058 .106 .005 .041 .086 .189 -.042 .294 .000 .178 1.000 .948 .945 .654 -.106 -.066
Esp. Raras .059 .097 -.011 .072 .106 .193 -.040 .317 -.024 .196 .948 1.000 .944 .649 -.096 -.067
Esp. 
Am.Ext. 

.041 .076 -.012 .064 .113 .187 -.025 .303 -.049 .176 .945 .944 1.000 .648 -.052 -.045

Div. Biol. -.001 .077 -.146 .048 .096 .223 -.155 .410 -.089 .143 .654 .649 .648 1.000 -.147 -.023
Rel. HC .294 .156 .313 .423 .316 .135 .411 .117 .197 .334 -.106 -.096 -.052 -.147 1.000 .506

Rel. Socio. .327 .352 .263 .363 .372 .169 .017 .000 .335 .347 -.066 -.067 -.045 -.023 .506 1.000

(1)Dimensão,(2)Morfologia,(3)Val. Paisag.,(4) Pecul. Geol., (5) Pecul. Geomorf., (6) Pecul. Miner., (7) Vest. Arqueo., (8) Vest. Paleo., (9) RH, (10)  Ec. Frag., (11)  Esp. End, 
(12) Esp.Raras, (13) Esp. Ameaçadas Ext., (14) Diversidade Biol., (15) Rel. Hist-Cult. e (16) Rel. Socioeconômica.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB26 - Teste de Covariância dos Critérios de Relevância para mineração em municípios. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
COVARIAN.    
Dimensão 3.988 3.067 2.157 2.315 2.406 1.592 .418 .320 2.458 1.971 .332 .371 .151 -.110 1.506 1.678
Morfologia 3.067 5.351 2.440 2.565 3.111 1.807 .489 .400 3.854 2.600 .659 .653 .366 .447 1.464 2.705
Val. Pais. 2.157 2.440 5.121 1.772 1.898 1.078 .770 .285 2.220 1.521 .234 .390 .201 -.171 1.222 1.610
Pec. Geol. 2.315 2.565 1.772 3.756 3.399 1.576 .638 .502 1.952 2.061 .148 .282 .168 -.084 1.788 1.786

Pec. Geom. 2.406 3.111 1.898 3.399 4.385 1.937 .708 .619 2.533 2.397 .432 .527 .463 .340 1.795 2.325

Pec. Miner. 1.592 1.807 1.078 1.576 1.937 3.077 .401 .559 1.289 1.774 .868 .875 .829 1.004 .670 .949

Vest. Arqueo. .418 .489 .770 .638 .708 .401 3.207 .747 .292 .416 -.181 -.175 -.195 -.515 1.794 1.346
Vest. Paleo. .320 .400 .285 .502 .619 .559 .747 2.722 .147 .511 1.261 1.389 1.265 1.825 .618 .561

RH 2.458 3.854 2.220 1.952 2.533 1.289 .292 .147 7.454 2.659 .088 .029 -.301 -.368 1.522 2.880
Ecoss. Fr. 1.971 2.600 1.521 2.061 2.397 1.774 .416 .511 2.659 3.703 .887 1.005 .790 .696 1.474 1.656
Esp. End. .332 .659 .234 .148 .432 .868 -.181 1.261 .088 .887 7.414 7.326 6.912 5.282 -.435 -.438
Esp. Raras .371 .653 .390 .282 .527 .875 -.175 1.389 .029 1.005 7.326 8.081 7.207 5.546 -.321 -.404
Esp. Am.Ext. .151 .366 .201 .168 .463 .829 -.195 1.265 -.301 .790 6.912 7.207 7.307 5.280 -.520 -.424

Div. Biol. -.110 .447 -.171 -.084 .340 1.004 -.515 1.825 -.368 .696 5.282 5.546 5.280 9.167 -.910 -.473
Rel. HC 1.506 1.464 1.222 1.788 1.795 .670 1.794 .618 1.522 1.474 -.435 -.321 -.520 -.910 4.874 2.782

Rel. Socio. 1.678 2.705 1.610 1.786 2.325 .949 1.346 .561 2.880 1.656 -.438 -.404 -.424 -.473 2.782 6.491

(1)Dimensão,(2)Morfologia,(3)Val. Paisag.,(4) Pecul. Geol., (5) Pecul. Geomorf., (6) Pecul. Miner., (7) Vest. Arqueo., (8) Vest. Paleo., (9) RH, (10)  Ec. Frag., (11)  Esp. End, 
(12) Esp.Raras, (13) Esp. Ameaçadas Ext., (14) Diversidade Biol., (15) Rel. Hist-Cult. e (16) Rel. Socioeconômica. (OBS): A matriz de covariância possui 1.163 graus de 
liberdade. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB27 – Teste de Correlação dos Critérios de Relevância para mineração em municípios. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
CORRELAÇ.    
Dimensão 1.000 .664 .477 .598 .575 .455 .117 .097 .451 .513 .061 .065 .028 -.018 .342 .330
Morfologia .664 1.000 .466 .572 .642 .445 .118 .105 .610 .584 .105 .099 .059 .064 .287 .459
Val. Pais. .477 .466 1.000 .404 .401 .272 .190 .076 .359 .349 .038 .061 .033 -.025 .245 .279
Pec. Geol. .598 .572 .404 1.000 .838 .464 .184 .157 .369 .553 .028 .051 .032 -.014 .418 .362

Pec. Geom. .575 .642 .401 .838 1.000 .527 .189 .179 .443 .595 .076 .088 .082 .054 .388 .436

Pec. Miner. .455 .445 .272 .464 .527 1.000 .128 .193 .269 .526 .182 .176 .175 .189 .173 .212

Vest. Arqueo. .117 .118 .190 .184 .189 .128 1.000 .253 .060 .121 -.037 -.034 -.040 -.095 .454 .295
Vest. Paleo. .097 .105 .076 .157 .179 .193 .253 1.000 .033 .161 .281 .296 .284 .365 .170 .133

RH .451 .610 .359 .369 .443 .269 .060 .033 1.000 .506 .012 .004 -.041 -.045 .252 .414
Ecoss. Fr. .513 .584 .349 .553 .595 .526 .121 .161 .506 1.000 .169 .184 .152 .119 .347 .338
Esp. End. .061 .105 .038 .028 .076 .182 -.037 .281 .012 .169 1.000 .947 .939 .641 -.072 -.063
Esp. Raras .065 .099 .061 .051 .088 .176 -.034 .296 .004 .184 .947 1.000 .938 .644 -.051 -.056
Esp. Am.Ext. .028 .059 .033 .032 .082 .175 -.040 .284 -.041 .152 .939 .938 1.000 .645 -.087 -.062

Div. Biol. -.018 .064 -.025 -.014 .054 .189 -.095 .365 -.045 .119 .641 .644 .645 1.000 -.136 -.061
Rel. HC .342 .287 .245 .418 .388 .173 .454 .170 .252 .347 -.072 -.051 -.087 -.136 1.000 .495

Rel. Socio. .330 .459 .279 .362 .436 .212 .295 .133 .414 .338 -.063 -.056 -.062 -.061 .495 1.000

(1)Dimensão,(2)Morfologia,(3)Val. Paisag.,(4) Pecul. Geol., (5) Pecul. Geomorf., (6) Pecul. Miner., (7) Vest. Arqueo., (8) Vest. Paleo., (9) RH, (10)  Ec. Frag., (11)  Esp. End, 
(12) Esp.Raras, (13) Esp. Ameaçadas Ext., (14) Diversidade Biol., (15) Rel. Hist-Cult. e (16) Rel. Socioeconômica.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA AxB33 - Teste confirmatório de Covariância dos Critérios de Relevância para mineração em municípios. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
COVARIAN.    
Dimensão 3.943 2.978 2.239 2.330 2.372 1.486 .476 .278 2.515 2.009 .385 .405 .196 -.105 1.680 1.791
Morfologia 2.978 5.183 2.567 2.586 3.046 1.616 .584 .321 3.948 2.663 .759 .719 .451 .459 1.756 2.894
Val. Pais. 2.239 2.567 5.127 1.786 1.948 1.188 .751 .339 2.196 1.509 .156 .328 .134 -.191 1.133 1.546
Pec. Geol. 2.330 2.586 1.786 3.762 3.407 1.590 .641 .510 1.954 2.064 .135 .270 .157 -.088 1.790 1.785

Pec. Geom. 2.372 3.046 1.948 3.407 4.360 1.863 .745 .589 2.570 2.421 .470 .552 .496 .344 1.909 2.399

Pec. Miner. 1.486 1.616 1.188 1.590 1.863 2.872 .490 .471 1.380 1.834 .981 .955 .927 1.021 .956 1.137

Vest. Arqueo. .476 .584 .751 .641 .745 .490 3.180 .788 .263 .398 -.238 -.218 -.244 -.527 1.696 1.280
Vest. Paleo. .278 .321 .339 .510 .589 .471 .788 2.685 .189 .539 1.307 1.420 1.305 1.831 .748 .646

RH 2.515 3.948 2.196 1.954 2.570 1.380 .263 .189 7.424 2.640 .032 -.014 -.349 -.380 1.420 2.811
Ecoss. Fr. 2.009 2.663 1.509 2.064 2.421 1.834 .398 .539 2.640 3.692 .849 .976 .757 .688 1.410 1.613
Esp. End. .385 .759 .156 .135 .470 .981 -.238 1.307 .032 .849 7.355 7.287 6.862 5.275 -.610 -.551
Esp. Raras .405 .719 .328 .270 .552 .955 -.218 1.420 -.014 .976 7.287 8.056 7.174 5.543 -.451 -.488
Esp. Am.Ext. .196 .451 .134 .157 .496 .927 -.244 1.305 -.349 .757 6.862 7.174 7.263 5.274 -.670 -.522

Div. Biol. -.105 .459 -.191 -.088 .344 1.021 -.527 1.831 -.380 .688 5.275 5.543 5.274 9.168 -.944 -.495
Rel. HC 1.680 1.756 1.133 1.790 1.909 .956 1.696 .748 1.420 1.410 -.610 -.451 -.670 -.944 4.536 2.555

Rel. Socio. 1.791 2.894 1.546 1.785 2.399 1.137 1.280 .646 2.811 1.613 -.551 -.488 -.522 -.495 2.555 6.338

(1)Dimensão,(2)Morfologia,(3)Val. Paisag.,(4) Pecul. Geol., (5) Pecul. Geomorf., (6) Pecul. Miner., (7) Vest. Arqueo., (8) Vest. Paleo., (9) RH, (10)  Ec. Frag., (11)  Esp. End, 
(12) Esp.Raras, (13) Esp. Ameaçadas Ext., (14) Diversidade Biol., (15) Rel. Hist-Cult. e (16) Rel. Socioeconômica. (OBS): A matriz de covariância possui 1.163 graus de 
liberdade. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 



377 
 

 
TABELA AxB34 – Teste confirmatório de Correlação dos Critérios de Relevância para mineração em municípios. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
CORRELAÇ.    
Dimensão 1.000 .659 .498 .605 .572 .442 .134 .085 .465 .527 .071 .072 .037 -.018 .397 .358
Morfologia .659 1.000 .498 .586 .641 .419 .144 .086 .636 .609 .123 .111 .074 .067 .362 .505
Val. Pais. .498 .498 1.000 .407 .412 .309 .186 .091 .356 .347 .025 .051 .022 -.028 .235 .271
Pec. Geol. .605 .586 .407 1.000 .841 .484 .185 .160 .370 .554 .026 .049 .030 -.015 .433 .366

Pec. Geom. .572 .641 .412 .841 1.000 .526 .200 .172 .452 .604 .083 .093 .088 .054 .429 .456

Pec. Miner. .442 .419 .309 .484 .526 1.000 .162 .170 .299 .563 .214 .198 .203 .199 .265 .267

Vest. Arqueo. .134 .144 .186 .185 .200 .162 1.000 .270 .054 .116 -.049 -.043 -.051 -.098 .447 .285
Vest. Paleo. .085 .086 .091 .160 .172 .170 .270 1.000 .042 .171 .294 .305 .295 .369 .214 .156

RH .465 .636 .356 .370 .452 .299 .054 .042 1.000 .504 .004 -.002 -.048 -.046 .245 .410
Ecoss. Fr. .527 .609 .347 .554 .604 .563 .116 .171 .504 1.000 .163 .179 .146 .118 .345 .333
Esp. End. .071 .123 .025 .026 .083 .214 -.049 .294 .004 .163 1.000 .947 .939 .642 -.106 -.081
Esp. Raras .072 .111 .051 .049 .093 .198 -.043 .305 -.002 .179 .947 1.000 .938 .645 -.075 -.068
Esp. Am.Ext. .037 .074 .022 .030 .088 .203 -.051 .295 -.048 .146 .939 .938 1.000 .646 -.117 -.077

Div. Biol. -.018 .067 -.028 -.015 .054 .199 -.098 .369 -.046 .118 .642 .645 .646 1.000 -.146 -.065
Rel. HC .397 .362 .235 .433 .429 .265 .447 .214 .245 .345 -.106 -.075 -.117 -.146 1.000 .476

Rel. Socio. .358 .505 .271 .366 .456 .267 .285 .156 .410 .333 -.081 -.068 -.077 -.065 .476 1.000

(1)Dimensão,(2)Morfologia,(3)Val. Paisag.,(4) Pecul. Geol., (5) Pecul. Geomorf., (6) Pecul. Miner., (7) Vest. Arqueo., (8) Vest. Paleo., (9) RH, (10)  Ec. Frag., (11)  Esp. End, 
(12) Esp.Raras, (13) Esp. Ameaçadas Ext., (14) Diversidade Biol., (15) Rel. Hist-Cult. e (16) Rel. Socioeconômica.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 



 
 

378 
 

 
 
D) RELAÇÃO DE MINERADORAS DE CALCÁRIO E DOLOMITO INDEXADAS POR CLASSE (PORTE). Fonte: DNPM (2007a).
 

  MINERADORA MUNICÍPIO ESTADO CLASSE MODALIDADE 
001 Ciplan Cimento Planalto S/A Área 2 E 4, DF Brasília G1  Brasília DF G1 CALCÁRIO 
002 Votorantim Cimentos Brasil Ltda. ,Taboca, MG, Itaú de Minas 

G1  
Itaú de Minas MG G1 CALCÁRIO 

003 Ical - Indústria de Calcinação Mina Lapa Branca, MG, São José 
da Lapa G1  

São José da Lapa MG G1 CALCÁRIO 

004 Cimento Rio Branco S/A Mina Saivá, PR, Rio Branco do Sul G1 Rio Branco do Sul PR G1 CALCÁRIO 
005 Votorantim Cimentos N/NE S.A. Usina Rica – Calcário, CE, 

Sobral G2  
Sobral CE G2 CALCÁRIO 

006 Cimento Tocantins S.A. Mina Fercal, DF, Brasília G2  Brasília DF G2 CALCÁRIO 
007 CBE-Companhia Brasileira de Equipamento, L3, ES Cachoeiro 

de Itapemirim G2  
Cachoeiro de 
Itapemirim 

ES G2 CALCÁRIO 

008 Companhia Siderúrgica Nacional Mina da Bocaina, MG, Arcos 
G2  

Arcos MG G2 CALCÁRIO 

009 Mineração Belocal Ltda. Limeira. MG, Arcos G2  Arcos MG G2 CALCÁRIO 
010 Cimento Tupi S.A. Pedra do Sino, MG, Caranaíba G2  Caranaíba MG G2 CALCÁRIO 
011 Camargo Corrêa Cimentos S.A. Mina Sul, MG, Ijaci G2  Ijaci MG G2 CALCÁRIO 
012 Mineracao Belocal Ltda. Fazenda Caxambu, MG, Matozinhos 

G2  
Matozinhos MG G2 CALCÁRIO 

013 Holcim (Brasil) S/A Mina Campinho, MG, Pedro Leopoldo G2  Pedro Leopoldo MG G2 CALCÁRIO 
014 Mineração Fazenda dos Borges Ltda. Fazenda dos Borges, 

MG, Pedro Leopoldo G2  
Pedro Leopoldo MG G2 CALCÁRIO 

015 Mineração Lapa Vermelha Ltda. Lapa Vermelha, MG, Pedro 
Leopoldo G2  

Pedro Leopoldo MG G2 CALCÁRIO 

016 Mineração Belocal Ltda. Nova Granja, MG, São José da Lapa 
G2  

São José da Lapa MG G2 CALCÁRIO 

017 Cimento Tocantins S.A. Salobra, MT, Nobres G2  Nobres MT G2 CALCÁRIO 
018 Votorantim Cimentos N/NE S.A. Mina Miramar, PB, Caaporã 

G2  
Caaporã PB G2 CALCÁRIO 

019 Cia. de Cimento Itambé Rio Bonito, PR, Campo Largo G2  Campo Largo PR G2 CALCÁRIO 



379 
 

020 Votorantim Cimentos NNE. Mina do Rio, SE, Nossa Senhora do 
Socorro G2  

N.S. do Socorro SE G2 CALCÁRIO 

021 Cimento Rio Branco S/A Mineração Araçariguama, SP, 
Araçariguama G2  

Araçariguama SP G2 CALCÁRIO 

022 Cia. Cimento Portland Itaú Lavrinhas, SP, Itapeva G2  Itapeva SP G2 CALCÁRIO 

023 Cimento Rio Branco S/A Mina 1, SP, Salto de Pirapora G2  Salto de Pirapora SP G2 CALCÁRIO 
024 Geocal Minerações Ltda. Vau Novo 1 SP Santana de Parnaíba 

G2  
Santana de Parnaíba SP G2 DOLOMITO 

025 Cimento Rio Branco S/A Mina Santa Helena, SP, Votorantim 
G2  

Votorantim SP G2 CALCÁRIO 

026 CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. Mina Santa Tereza, AL, 
São Miguel dos Campos M1  

São Miguel dos 
Campos 

AL M1 CALCÁRIO 

027 CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. Fazenda Baixão, BA, 
Campo Formoso M1  

Campo Formoso BA M1 CALCÁRIO 

028 Itapicuru Agroindustrial S/A Mina R MA, Codó, M1  Codó MA M1 CALCÁRIO 

029 Lafarge Brasil S.A. Mina Serra dos Varões, MG, Arcos M1  Arcos MG M1 CALCÁRIO 
030 Mineração João Vaz Sobrinho Ltda. Cazanga, MG, Arcos M1  Arcos MG M1 CALCÁRIO 
031 Gandarela Minérios Ltda. Socorro, MG, Barão de Cocais M1  Barão de Cocais MG M1 DOLOMITO 
032 Holcim (Brasil) S.A. Capoeira Grande, MG, Barroso M1  Barroso MG M1 CALCÁRIO 
033 Comércio de Produtos Minerais, MG, Pains M1  Pains MG M1 CALCÁRIO 
034 Gecal- Indústria e Comércio de Produtos Minerais, MG, Pains 

M1  
Pains MG  M1 CALCÁRIO 

035 Camargo Corrêa Cimentos S.A. Morro Cascavel, MS, 
Bodoquena M1  

Bodoquena MS M1 CALCÁRIO 

036 Caieira Nossa Senhora da Guia Ltda. Guia, MT ,Cuiabá M1  Cuiabá MT M1 CALCÁRIO 
037 CBE - Companhia Brasileira de Equipamento B17 PA 

Capanema M1  
Capanema PA M1 CALCÁRIO 

038 CBE - Companhia Brasileira de Equipamento GM-Goiana, PE, 
Goiana M1  

Goiana PE M1 CALCÁRIO 

039 Cimento Rio Branco S/A Mina Itaretama, PR, Rio Branco do Sul 
M1  

Rio Branco do Sul PR M1 CALCÁRIO 

040 Cimento Rio Branco S.A. Mina Vira Saia, RJ, Cantagalo M1  Cantagalo RJ M1 CALCÁRIO 

041 Holcim (Brasil) S/A Val de Palmas, RJ, Cantagalo M1  Cantagalo RJ M1 CALCÁRIO 
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042 Lafarge Brasil S.A. Mina Fazenda Saudade, RJ, Cantagalo M1  Cantagalo RJ M1 CALCÁRIO 
043 CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. Mina de Candiota, RS, 

Candiota M1  
Candiota RS M1 CALCÁRIO 

044 Itaguassu Agroindustrial S/A Área SE-13 SE Nossa Senhora do 
Socorro M1  

N.S. do Socorro SE M1 CALCÁRIO 

045 Indústria e Comércio de Extração de Areia Khouri Ltda. 
Pedreira do Pires, SP, Cajamar M1  

Cajamar SP M1 CALCÁRIO 

046 Indústria Mineradora Pagliato Ltda. Coqueiro, SP, Guapiara M1 Guapiara SP M1 DOLOMITO 
047 Camargo Corrêa Cimentos S.A. Mina Serrinha e outros, SP, 

Itaóca M1  
Itaóca SP M1 CALCÁRIO 

048 Companhia de Cimento Ribeirão Grande Limeira, SP, Ribeirão 
Grande M1  

Rib. Grande SP M1 CALCÁRIO 

049 Itautinga Agroindustrial S/A Calcário, AM, Urucará M2  Urucará AM M2 CALCÁRIO 
050 Carbomil Química S/A Mina I CE, Limoeiro do Norte, M2  Limoeiro do Norte CE M2 CALCÁRIO 
051 Mineração Corumbá Ltda. Mina Corumbá, MG, Arcos M2  Arcos MG M2 CALCÁRIO 
052 Camargo Corrêa Cimentos S.A. Santa Helena, MG, Ijaci M2  Ijaci MG M2 CALCÁRIO 
053 Lafarge Brasil S.A. Boa Vista, MG, Montes Claros M2  Montes Claros MG M2 CALCÁRIO 
054 Companhia de Cimento Mina Laginha, MS, Corumbá M2  Corumbá MS M2 CALCÁRIO 
055 Calcário Tangará Indústria e Comércio Ltda. Tangará, MT, 

Tangará da Serra M2  
Tangará da Serra MT M2 CALCÁRIO 

056 Itapissuma S/A QX-1 PI Fronteiras M2  Fronteiras PI M2 CALCÁRIO 
057 Terra Rica Indústria Comércio de Calcários e Fertilizantes do 

Solo Ltda. Água Boa, PR, Almirante Tamandaré, M2  
Almirante Tamandaré PR M2 CALCÁRIO 

058 Agro Mercantil Kraemer Ltda. Fazenda Cachoeira, PR, Castro 
M2  

Castro PR M2 CALCÁRIO 

059 Calpar Comércio de Calcário Ltda. 800.092/1974, PR, Castro 
M2  

Castro PR M2 DOLOMITO 

060 Colombocal Ltda. Capiru dos Dias, PR, Rio Branco do Sul M2  Rio Branco do Sul PR M2 CALCÁRIO 
061 Furquim Bezerra & Cia. Ltda. Capiru dos Dias &Rancharia, PR, 

Rio Branco do Sul M2  
Rio Branco do Sul PR M2 DOLOMITO 

062 Calchimelli Ltda. Bom Jardim, PR, Rio Branco do Sul M3  Rio Branco do Sul PR M2 DOLOMITO 
063 CBE - Companhia Brasileira de Equipamento Jucal - Área G 

RN, Mossoró M2  
Mossoró RN M2 CALCÁRIO 

064 Dagoberto Barcellos S.A. Dagoberto Barcellos, RS, Caçapava 
do Sul M2  

Caçapava do Sul RS M2 CALCÁRIO 
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065 Mineração Horical Ltda. Bairro dos Pinheiros de Santana, SP, 
Guapiara M2  

Guapiara SP M2 CALCÁRIO 

066 CBE - Companhia Brasileira de Equipamento, SP, Ribeirão 
Grande M2  

Rib. Grande SP M2 CALCÁRIO 

067 Companhia Mineradora Geral Rogich, SP, Salto de Pirapora 
M2  

Salto de Pirapora SP M2 CALCÁRIO 

068 Companhia Mineradora Geral Salto, SP, Salto de Pirapora M2  Salto de Pirapora SP M2 CALCÁRIO 
069 Dolomita Indústria e Comércio de Calcário Ltda. Fazenda Terra 

Nova, BA, Ibotirama M3  
Ibotirama BA M3 DOLOMITO 

070 CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. Boa Vista I,GO, 
Cezarina M3  

Cezarina GO M3 CALCÁRIO 

071 CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. Poloneses II, GO, 
Cezarina M3  

Cezarina GO M3 CALCÁRIO 

072 Britacal Ind. & Com. de Brita e Calcário Brasília Ltda. Mina F9 A 
GO, Divinópolis de Goiás M3  

Divinópolis de Goiás GO M3 CALCÁRIO 

073 Jandaia Calcário Agrícola Ltda. Jandaia, GO, Jandaia M3  Jandaia GO M3 CALCÁRIO 
074 Goiascal Mineração e Calcário Ltda. 960079. GO. Palmeiras de 

Goiás M3  
Palmeiras de GO GO M3 CALCÁRIO 

075 Cia. Brasileira de Equipamentos, MA, Codó M3  Codó MA M3 CALCÁRIO 
076 Pró-Calcário Ltda. Procal, MG, Arcos M3  Arcos MG M3 DOLOMITO 
077 Imerys do Brasil Comércio de Extração de Minérios Ltda. 

Bagre, MG, Doresópolis M3  
Doresópolis MG M3 CALCÁRIO 

078 Cala-Calcário Lagamar Ind. Com. Ltda. Mina da Matinha, MG, 
Lagamar M3  

Lagamar MG M3 CALCÁRIO 

079 Lafarge Brasil S.A. Mina III, MG, Matozinhos M3  Matozinhos MG M3 CALCÁRIO 
080 Construtora Pavisan Ltda. Cedro, MG, Montes Claros M3  Montes Claros MG M3 CALCÁRIO 
081 IMA - Indústria de Madeira Imunizada Ltda. Miguel Burnier, MG, 

Ouro Preto M3  
Ouro Preto MG M3 DOLOMITO 

082 Brasical Indústria e Transporte Ltda. Lagoa, MG, Pains M3  Pains MG M3 CALCÁRIO 
083 Mineração Jundu Ltda. Casa de Pedra, MG, São João Del Rei 

M3  
São João Del Rei MG M3 CALCÁRIO 

084 Mata Grande Mineração Ltda. Mata Grande Mineração Ltda. 
MG, Sete Lagoas M3  

Sete Lagoas MG M3 CALCÁRIO 

085 Ultracal Indústria e Comércio Ltda. Ribeirão Andrade, MG, 
Varjão de Minas M3  

Varjão de Minas MG M3 CALCÁRIO 

086 Mineração Bodoquena S.A. Santana, MS, Bela Vista M3  Bela Vista MS M3 CALCÁRIO 
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087 Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda. Itaipu, MT, Barra 
do Bugres M3  

Barra do Bugres MT M3 CALCÁRIO 

088 Copacel Indústria e Comércio de Calcário e Cereais Ltda. Mina 
da Serragem, MT, Nobres M3  

Nobres MT M3 CALCÁRIO 

089 Indústria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda. Pedreira 1, MT, 
Nobres M3  

Nobres MT M3 DOLOMITO 

090 Itapissuma S/A QX-6 PI Fronteiras M3  Fronteiras PI M3 CALCÁRIO 
091 Itaiá - Mineração Indústria e Comércio Ltda. Pedreira Eurico, 

PR, Ponta Grossa M3  
Ponta Grossa PR M3 CALCÁRIO 

092 Mineração Rio Pó Ltda. Mina Rio Pó, PR, Rio Branco do Sul 
M3  

Rio Branco do Sul PR M3 CALCÁRIO 

093 Calcem Indústria de Minérios Ltda. Boa Vista, PR, Rio Branco 
do Sul P2  

Rio Branco do Sul PR M3 DOLOMITO 

094 Companhia de Cimento Portland Poty Mina Apertado de 
Pedras, SE, Simão Dias M3  

Simão Dias SE M3 CALCÁRIO 

095 Calcário Bonança Ltda. Mina Bairro Caieiras, SP, Ipeúna M3  Ipeúna SP M3 CALCÁRIO 
096 Abilio Pedro Indústria e Comércio Ltda. Calcário Cruzeiro 2, 

SP, Pereiras M3  
Pereiras SP M3 CALCÁRIO 

097 Mineração Diamante Ltda. Mineração Diamante, SP, Piracicaba 
M3  

Piracicaba SP M3 CALCÁRIO 

098 Diamantinho Calcário Ltda. Mina Diamantinho, SP, Saltinho M3 Saltinho SP M3 CALCÁRIO 
099 Companhia Mineradora Geral Mina do Juliano, SP, Salto de 

Pirapora M3  
Salto de Pirapora SP M3 CALCÁRIO 

100 Sociedade Extrativa Dolomia Ltda. Taubaté, SP, Taubaté M3  Taubaté SP M3 DOLOMITO 
101 Caltins Calcário Tocantins Ltda. Corgão, TO, Bandeirantes do 

Tocantins M3  
Bandeirantes do TO TO M3 DOLOMITO 

102 Mineração Barreto S.A. Belo Monte, AL, Belo Monte M4  Belo Monte AL M4 CALCÁRIO 
103 Empresa Mina UF Município Porte CCB - Cimpor Cimentos do 

Brasil Ltda. Poloneses I, GO, Cezarina M3  
Cezarina GO M4 CALCÁRIO 

104 CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. Fazenda Boa Vista-
Itaú, GO, Cezarina M4  

Cezarina GO M4 CALCÁRIO 

105 Brita Brasília Ltda. Brita Brasília, GO, Cocalzinho de Goiás M4  Cocalzinho de Goiás GO M4 CALCÁRIO 

106 Calcilândia Mineração Ltda. Calcário Metago, GO, Goiás M4  Goiás GO M4 CALCÁRIO 
107 IMA - Indústria de Madeira Imunizada Ltda. Acaba Mundo, MG, 

Belo Horizonte M4  
Belo Horizonte MG M4 DOLOMITO 
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108 Ercal Empresas Reunidas de Calcário Ltda. Figueireda, MG, 
Coromandel M4  

Coromandel MG M4 CALCÁRIO 

109 Sobrita Indústria e Comércio Ltda. Córrego dos Bois, MG, 
Montes Claros M4  

Montes Claros MG M4 CALCÁRIO 

110 Bemil - Beneficiamento de Minérios Morais Caiera, MG, Ouro 
Preto M4  

Ouro Preto MG M4 DOLOMITO 

111 Indústria de Calcário Inaê Ltda. Fazenda Lagoa Rica, MG, 
Paracatu M4  

Paracatu MG M4 CALCÁRIO 

112 Mineração Barroso Indústria e Comércio Ltda. Mata do 
Ribeirão, MG, Prados M4  

Prados MG M4 CALCÁRIO 

113 Britacal Ind. Com. Brita Calcário BSB Ltda. Mina F5 MG Unaí 
M4  

Unaí MG M4 CALCÁRIO 

114 Império Minerações Ltda. Morro Pelado, MT, Rosário Oeste M4 Rosário Oeste MT M4 CALCÁRIO 
115 Itapessoca Agroindustrial S.A. PE-03 PE Goiana M4  Goiana PE M4 CALCÁRIO 
116 Cemtal - Cerâmica Mineração Transporte e Aço Ltda. 

Laranjeiras e Mamono MG, Prados, M4. Comércio e Indústria 
de Cal Tancal Ltda. Tancal, PR, Rio Branco do Sul M4  

Rio Branco do Sul PR M4 CALCÁRIO 

117 Mineração Fiorese Ltda. Capiru, PR , Rio Branco do Sul M4  Rio Branco do Sul PR M4 CALCÁRIO 
118 Holcim(Brasil) S.A São Joaquim, RJ, Italva M4  Italva RJ M4 CALCÁRIO 
119 Unical - Universal de Calcários Ltda. Pedreira 5, RS, Pântano 

Grande M4  
Pântano Grande RS M4 CALCÁRIO 

120 Mineração Rio do Ouro Ltda. Ribeirão do Ouro, SC, Botuverá 
M4  

Botuverá SC M4 DOLOMITO 

121 Mineração Jundu Ltda. Bom Sucesso, SP, Bom Sucesso de 
Itararé M4  

Bom Sucesso de 
Itararé 

SP M4 DOLOMITO 

122 Companhia Mineradora Geral PBJ, SP, Pirapora do Bom Jesus 
M4  

Pirapora do Bom 
Jesus 

SP M4 DOLOMITO 

123 Mineração e Calcário Vitti Ltda. Calcário Vitti, SP, Saltinho M4  Saltinho SP M4 CALCÁRIO 
124 Calta Calcário Taguatinga Ltda. Mina Calta, TO, Taguatinga M4 Taguatinga TO M4 CALCÁRIO 
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E) ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA (SURVEY) – PÁG. 01 (Identificação especialista) 
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E) ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA (SURVEY) – PÁG. 02 (Variáveis de relevância, atributos e contexto). 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I 
DECRETO Nº 6.640, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2008 

Seção 1 - Nº 218, segunda-feira, 10 de novembro de 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.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, e tendo em vista o disposto nos arts. 20, inciso X, e 216, inciso V, da Constituição, 
e na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981,  

DECRETA:  

Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Decreto no 99.556, de 1o de outubro de 1990, 
passam a vigorar com a seguinte redação:  

"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.  

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." (NR)  

"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.  

§ 1º A análise dos atributos geológicos, para a determinação do grau de relevância, 
deverá ser realizada comparando cavidades da mesma litologia.  

§ 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.  

§ 3º Os atributos das cavidades naturais subterrâneas listados no caput serão 
classificados, em termos de sua importância, em acentuados, significativos ou baixos.  

§ 4º 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;  
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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 - hábitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de 
espécies de troglóbios endêmicos ou relíctos;  

VIII - hábitat de troglóbio raro;  

IX - interações ecológicas únicas;  

X - cavidade testemunho; ou  

XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa.  

§ 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.  

§ 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:  

I - acentuada sob enfoque local e regional; ou  

II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional.  

§ 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:  

I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou  

II - significativa sob enfoque local e regional.  

§ 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:  

I -significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou  

II - baixa sob enfoque local e regional.  

§ 9º Diante de fatos novos, comprovados por estudos técnico-científicos, o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes poderá rever a 
classificação do grau de relevância de cavidade natural subterrânea, tanto para nível 
superior quanto inferior." (NR)  

"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." (NR)  

"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.  

§ 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.  
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§ 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.  

§ 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.  

§ 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.  

§ 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." (NR)  

"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." (NR)  

Art. 2º Fica acrescido os arts. 5-A e 5-B ao Decreto no 99.556, de 1990, com a 
seguinte redação:  

"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.  

§ 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.  

§ 2º Os estudos para definição do grau de relevância das cavidades naturais 
subterrâneas impactadas deverão ocorrer a expensas do responsável pelo empreendimento 
ou atividade.  

§ 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.  

§ 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." (NR)  

"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.  

Parágrafo único. Os órgãos ambientais podem efetivar, na forma da lei, acordos, 
convênios, ajustes e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais 
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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." (NR)  

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 7 de novembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.  

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Carlos Minc 
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ANEXO II 
RESOLUÇÃO nº 347, DE 10 DE SETEMBRO DE 2004 

 
Edição Número 176 de 13/09/2004 Seção 1 p. 54 

Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico. 
 
 
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências 
previstas na Lei no 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 no 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 no 9, de 24 de janeiro de 1986, e de disciplinar o uso desse patrimônio; 
 
Considerando a necessidade de licenciamento ambiental das atividades que afetem ou 
possam afetar o patrimônio espeleológico ou a sua área de influência, nos termos da 
Resolução CONAMA no 237, de 19 de dezembro de 1997 e, quando couber, a Resolução 
no 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. 1o 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. 
 
Art. 2o 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. 
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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 socioeconomica na região. 
 
 
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. 3o 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. 
 
§ 1o Caberá ao IBAMA, realizar a gestão do CANIE, criando os meios necessários para sua 
execução. 
 
§ 2o 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. 
 
§ 3o Os órgãos ambientais competentes deverão repassar ao CANIE as informações 
espeleológicas inseridas nos processos de licenciamento ambiental. 
 
§ 4o 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. 
 
§ 5o Caberá ao IBAMA no prazo de ate cento e oitenta dias, ouvindo os diversos setores que 
compõe o CONAMA, instituir o CANIE. 
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Art. 4o 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. 
 
§ 1o As autorizações ou licenças ambientais, na hipótese de cavidade natural subterrânea 
relevante ou de sua área de influência, na forma do art. 2o 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. 
 
§ 2o 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. 
 
§ 3o 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. 
 
§ 4o A pesquisa mineral com guia de utilização em área de influência sobre o patrimônio 
espeleológico deverá se submeter ao licenciamento ambiental. 
 
Art. 5o 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 socioeconomica na região. 
 
Art. 6o Os empreendimentos ou atividades turísticos, religiosos ou culturais que utilizem o 
ambiente constituído pelo patrimônio espeleológico deverão respeitar o Plano de Manejo 
Espeleológico, elaborado pelo órgão gestor ou o proprietário da terra onde se encontra a 
caverna, aprovado pelo IBAMA. 
 
§ 1o 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. 
 
§ 2o No caso das cavidades localizadas em propriedades privadas o uso das mesmas 
dependerá de plano de manejo espeleológico submetido à aprovação do IBAMA. 
 
Art. 7o 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. 
 
§ 1o Quando o requerente for estrangeiro, o projeto de pesquisa deverá atender as 
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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. 
§ 2o Para obtenção da autorização da pesquisa, o requerente deverá apresentar a 
documentação exigida pelo IBAMA. 
§ 3o O requerente deverá assinar termo, em que se comprometa a fornecer ao IBAMA os 
relatórios de sua pesquisa, que serão encaminhados ao CANIE. 
§ 4o A subdelegação, substituição ou repasse da responsabilidade da execução do projeto 
aprovado, dependerá de prévia anuência do IBAMA. 
 
Art. 8o 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 no 9.985, de 18 de julho de 2000. 
§ 1o O apoio a que se refere o caput desse artigo poderá nos termos do art. 33, do Decreto 
no 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. 
§ 2o O apoio que trata o caput desse artigo se aplica às hipóteses do art. 36, da Lei no 
9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, 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. 9o 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 para caracterização da relevância de que trata o art. 2o inciso II, a serem 
submetidos ao Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 
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 nº 5, de 6 de agosto de 1987. 
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