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DECRETO N°             , DE         DE                         DE 2007 
 
Dispõe sobre a proteção, conservação e uso das cavidades naturais 
subterrâneas, tendo em vista o disposto no inciso X do artigo 20 e 
no inciso V do artigo 216 da Constituição Federal e nos termos dos 
artigos 3º, inciso V, 5º e 10 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 e 
dá outras providências.  

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos X do artigo 20 e V do artigo 216. 

 
DECRET A:  
 
Art. 1º As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional são bens da 

União, consideradas patrimônio natural e cultural do povo brasileiro. 
 
Art. 2º Para efeito deste decreto entende-se por: 
 
I - Cavidades naturais subterrâneas: são espaços subterrâneos formados por processos 

naturais, acessíveis ou não ao ser humano, aparentes ou ocultos, independentemente do tipo de rocha 
encaixante ou de sua dimensão, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as 
comunidades bióticas ali abrigadas e os corpos rochosos onde se inserem. Podem ser conhecidas por 
caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna, gruna, abrigo, grota, antro, buraco, entre outras. 

 
II - Sistema cárstico: conjunto de elementos relacionados aos fenômenos de dissolução de 

rochas carbonáticas, tais como calcários, dolomitos e mármores, que resultam numa paisagem peculiar, 
caracterizada por drenagem predominantemente subterrânea; formação de sistemas espeleológicos; 
surgimento de depressões fechadas no terreno, como dolinas; maciços aflorantes e ruiniformes; entre 
outras.  

 
III - Sistema pseudocárstico: conjunto de elementos que resultam em paisagens similares às 

cársticas, com ocorrência de cavidades naturais subterrâneas, desenvolvidas em arenito, quartzito, 
granito, minério de ferro, entre outros, cujos processos de formação não decorram da dissolução de 
rochas carbonáticas.  

 
IV - Sistema espeleológico ou sistema de cavernas: conjunto de cavidades naturais 

subterrâneas, interconectadas por um sistema de drenagem ou por espaços no corpo rochoso, que 
propiciam fluxos de toda natureza, como o de água, ar ou fauna cavernícola. 

 
V - Patrimônio espeleológico: conjunto de elementos bióticos, abióticos, socioeconômicos 

e histórico-culturais, subterrâneos ou superficiais, representado pelas cavidades naturais subterrâneas, 
pelos sistemas espeleológicos ou a eles associados.  

 
VI - Área de influência da cavidade natural subterrânea: área que compreende os elementos 

bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da 
integridade física do ambiente cavernícola.  
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VI - Plano de manejo espeleológico: documento técnico mediante o qual, com fundamento 
nas características e especificidades da cavidade natural subterrânea e de sua área de influência, se 
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem nortear o uso e o manejo dos recursos ambientais 
cavernícolas, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão das mesmas. 

 
VII - Recursos ambientais cavernícolas: quaisquer elementos que componham as cavidades 

naturais subterrâneas, ou que nela se desenvolvam naturalmente, tais como água, fauna, flora, 
depósitos paleontológicos, sedimentos e agregados minerais; e,  

 
VIII – Grau de relevância da cavidade natural subterrânea: é o resultado da avaliação, na 

escala local e regional, da caracterização da cavidade natural subterrânea e do sistema espeleológico, 
tomando por base os atributos ambientais e culturais, tais como: arqueológicos, paleontológicos, 
históricos, ecológicos, científicos, cênicos, paisagísticos.  

 
Art. 3º As cavidades naturais subterrâneas compõem o Patrimônio Espeleológico Nacional 

e, devido a sua fragilidade e inserção em sistemas cársticos e pseudocársticos complexos, deverão ter 
gestão governamental específica, observadas as peculiaridades e características inerentes ao tema. 

 
§ 1º Cabe à União, por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da 
competência comum a que se refere o art. 23 da Constituição Federal: 

 
I - preservar e conservar o Patrimônio Espeleológico Nacional; 
 
II - fiscalizar e controlar o uso desse patrimônio; e,  
 
III - executar e fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o 

conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional.  
 
§ 2º Para atender ao disposto nos incisos I e III deste artigo, os órgãos ambientais poderão 

efetivar, na forma da lei, acordos, convênios, ajustes e contratos com entidades públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras.  

Art. 4º A utilização das cavidades naturais subterrâneas, dos recursos ambientais 
cavernícolas e de sua área de influência somente se darão dentro de condições que assegurem a 
compatibilização da preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico com o 
desenvolvimento econômico-social, dentro do princípio da sustentabilidade e respeitando a 
representatividade do Patrimônio Espeleológico. 

 
Art. 5º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do 
patrimônio espeleológico dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, sem 
prejuízo de outras licenças exigíveis, nos termos da legislação vigente. 

 
§ 1º Para as atividades em cavidades naturais subterrâneas ou em sua área de influência, 

sujeitas ao licenciamento ambiental, deverão ser apresentados estudos espeleológicos, inseridos no 
diagnóstico ambiental, os quais subsidiarão a análise por parte do órgão ambiental competente. 

 
§ 2º Os estudos espeleológicos, de que trata o parágrafo anterior, deverão ser encaminhados 

ao IBAMA visando alimentar o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas – CANIE. 
 
§ 3º O IBAMA disponibilizará Termo de Referência para elaboração dos estudos 

espeleológicos de que trata o parágrafo primeiro, considerando as características específicas de cada 
atividade. 
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§ 4º Os empreendimentos turísticos que utilizem o ambiente constituído pelas cavidades 

naturais subterrâneas e suas áreas de influência, localizadas em propriedades privadas, dependerão de 
plano de manejo espeleológico, aprovado pelo IBAMA.  

 
§ 5º O IBAMA disponibilizará Termo de Referência para elaboração do Plano de Manejo 

Espeleológico de que trata o parágrafo anterior, considerando as características específicas de cada 
empreendimento. 

 
§ 6º As atividades de cunho religioso e cultural que utilizem regularmente as cavidades 

naturais subterrâneas deverão obedecer ao disposto no caput deste artigo. 
 
§ 7º Os empreendimentos com Licença de Operação, no momento da sua renovação, 

deverão se adequar a este Decreto. 
 
§ 8º Os empreendimentos já instalados e iniciados terão o prazo de cento e oitenta dias para 

requerer sua regularização, nos termos deste Decreto. 
 
§ 9º O licenciado é obrigado a comunicar, imediatamente, ao órgão ambiental competente a 

ocorrência de qualquer cavidade natural subterrânea não detectada nos estudos do licenciamento. 
 
Art. 6º Os empreendimentos e atividades modificadores do meio ambiente que acarretem 

impactos negativos irreversíveis ou não mitigáveis às cavidades e ao patrimônio espeleológico 
dependerão da elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental ao Meio Ambiente-RIMA e somente serão permitidos dentro das condições 
previstas nos artigos 4° e 5º deste Decreto, considerando, ainda, a caracterização do grau de relevância 
da cavidade natural subterrânea. 

 
§ 1º A caracterização do grau de relevância deverá pautar-se nos critérios a serem 

estabelecidos em normatização específica e no princípio da precaução. 
 

§ 2º - Para os casos previstos no caput deste artigo, as autorizações ou licenças ambientais 
dependerão, no processo de licenciamento, de anuência prévia do IBAMA, que deverá manifestar-se 
quanto à caracterização do grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas. 

 
§ 3º Os estudos espeleológicos devem obrigatoriamente integrar os Estudos de Impacto 

Ambiental-EIA e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental ao Meio Ambiente-RIMA. 
 
§ 4º Durante o desenvolvimento da atividade, em caso de identificação de cavidade natural 

subterrânea não compreendida no licenciamento, o empreendimento deverá ser suspenso 
temporariamente, e o licenciado obrigado a comunicar, imediatamente, ao órgão ambiental 
competente. 

 
Art. 7º Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de que trata 

o artigo anterior, o empreendedor deverá, obrigatoriamente, apoiar a implantação e a manutenção de 
unidade de conservação, de acordo com o previsto no art. 36 da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 
§ 1º O apoio que trata o caput desse artigo se aplica às hipóteses do art. 36, da Lei n.º 

9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 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. 
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§ 2º O apoio a que se refere o caput desse artigo deverá, nos termos do art. 33 do Decreto 
n.º 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. 

 
Art. 8º O uso das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência, onde não 

couber o licenciamento ambiental, somente será possível com a permissão ou autorização do IBAMA.  
 
§ 1º A captação de imagens com fins comerciais; as atividades de pesquisa de natureza 

econômica, técnica ou científica, que envolvam prospecção, sondagem, captura e coleta de material 
biológico ou mineral; as atividades de visitação de caráter educacional, esportivo, religioso e de 
espeleomergulho; ou ainda, outras de potencial interferência em cavidades naturais subterrâneas, 
dependerão de prévia autorização do IBAMA.  

 

§ 2º As atividades de visitação esporádica de caráter exploratório ou científico, que não 
envolvam a coleta ou captura de material biológico ou mineral estão liberadas da permissão ou 
autorização de que trata o caput deste artigo, desde que atendam normas específicas, definidas pelo 
IBAMA. 

 
Art. 9º A área de influência de uma cavidade natural subterrânea será definida pelos estudos 

espeleológicos de que trata o art. 5º deste Decreto, obedecendo às peculiaridades e características de 
cada cavidade. 

 
Parágrafo único. Até que se efetive o previsto no caput deste artigo, a área de influência das 

cavidades naturais subterrâneas será a projeção horizontal da cavidade natural subterrânea, acrescida 
de um entorno de duzentos e cinqüenta metros, em forma de poligonal convexa.  

 
Art. 10. As atividades em cavidades naturais subterrâneas localizadas em Unidades de 

Conservação serão objeto de regulamentação específica. 
 
Art. 11. As infrações ao disposto neste Decreto estão sujeitas às penalidades previstas na 

Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e normas regulamentares.  
 
Art. 12. Fica revogado o Decreto n.º 99.556, de 01 de outubro de 1990. 
 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Brasília,      de                  de 2007; 186º da Independência e 119º da República.  

 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Marina Silva 
 


