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COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

Sistematização das informações encaminhadas ao CECAV por meio do agrupamento em 

quatro blocos de análise: Atributos Físicos, Atributos Biológicos, Atributos Sociais 

(histórico-culturais) e Geral. 

ANALISE EM TRÊS LINHAS DE TENDÊNCIA: 

• Pontos sensíveis 

• Pontos para monitoramento e avaliação 

• Pontos para orientação 

As informações a serem sistematizadas compõe o universo de dados referentes aos 

atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, 

histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local, de cada 

cavidade natural subterrânea avaliada 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

PONTOS SENSÍVEIS 

 Casos de discordâncias na interpretação e implementação da legislação, 
que afetam e comprometem a aplicação das regras técnicas de análise 

PONTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 Casos com demanda de análise em função da temporalidade, 
reversibilidade, sinergia dos atributos e impactos considerados - 
necessidade de acompanhamento sistemático 

 Lacunas de conhecimento com necessidade de estudos técnico-
científicos demonstrativos 

PONTOS PARA ORIENTAÇÃO 

 Casos com necessidade de notas técnicas e de orientação, cuja 
elaboração esteja entre as atribuições institucionais do CECAV e 
voltadas ao esclarecimento de parâmetros, critérios técnicos, 
metodologias, métodos, referências, normas, entre outras 

 

 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO 
ATRIBUTOS FÍSICOS 

PONTOS SENSÍVEIS 
PONTOS PARA MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 
PONTOS PARA ORIENTAÇÃO 

DISCORDÂNCIAS NA 

INTERPRETAÇÃO 

DISCORDÂNCIAS NA 

IMPLEMENTAÇÃO 

NECESSIDADE DE 

ACOMPANHAMENTO 

SISTEMÁTICO 

LACUNAS DE 

CONHECIMENTO COM 

NECESSIDADE DE 

ESTUDOS  

NOTAS 

TÉCNICAS 

NOTAS 

JURÍDICAS 

ESPECIFICAR ARTIGO, PARÁGRAFO, INCISO, ALÍNEA E/OU ITEM CORRESPONDENTE(S). 

Dentre as fontes de consulta estão:  

 BAHIA MINERAÇÃO LTDA. Adequação da Relevância das Cavernas conforme Decreto Federal nº. 6.640/2008 e Instrução Normativa nº.02/2009. MINA PEDRA 

DE FERRO. Belo Horizonte. Outubro de 2009. 

 BAHIA MINERAÇÃO LTDA. Estudos Espeleológicos na Área do Projeto da Mina Pedra de Ferro e Entorno. Mina Pedra de Ferro. Belo Horizonte. Janeiro de 2009. 

 MYLÈNE BERBERT-BORN. Instrução Normativa MMA 2/09 – Método de classificação do grau de relevância de cavernas aplicado ao licenciamento ambiental: 

uma prática possível? Espeleo-Tema. v. 21, n. 1, p. 67-103. 2010. SBE – Campinas, SP. 

 ELEONORA TRAJANO & MARIA ELINA BICHUETTE. Relevância de cavernas: porque estudos ambientais espeleobiológicos não funcionam. Espeleo-Tema. v. 21, 

n. 1, p. 105-112. 2010. SBE – Campinas, SP. 

 INSTITUTO DO CARSTE. Workshop Técnico Científico: Espeleometria - Métodos, definições e limites. Belo Horizonte, 23 e 24 de maio de 2012. Síntese do 

evento. Junho de 2012. 

 Ofício Nº 02/2012 RedeSpeleo Brasil. Propostas de matéria para discussão da Instrução Normativa MMA No 02/2009. Belo Horizonte/MG, 18 de maio de 

2012. 

 CARTA S/N. Flávia  Péllegatti Franco e Regina Bessi Pascoaloto. Esclarecimentos sobre a metodologia para classificação da raridade de tróglobios. São paulo, 18 

de maio de 2012. 

 IBRAM. Sugestão de tema para discussão no Comitê Consultivo. Mensagem recebida por <cecav.sede@icmbio.gov.br > em 21 de julho de 2012. 

 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS 
Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 
implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 
Táxons novos 

Descrição 
científica 

formal 

Art. 19. Parágrafo 
único 

Ausência de especialistas 
taxonômicos em vários grupos 

* 

Abundância 
relativa de 
espécies 

Anexo I 
Tabela II 

Pequeno número de 
morfoespécies cujos adultos 
possuam tamanho corporal 
igual ou superior a 1 cm. 
Cálculos resultam em 
abundância alta, perdendo o 
significado biológico. 

* 

Densidade populacional baixa * 

Amostragem Art. 16, § 2º, § 3º Insuficiência amostral 

Testes estatísticos robustos: p. 
ex. curvas de acumulação de 
espécies; 
Mais de 10 ocasiões amostrais 
distribuídos por ciclos anuais; 
Estender o estudo para três 
vezes o ritmo considerado para 
a avaliação de padrões 
estatisticamente significantes 
(p.ex. três anos no caso da 
sazonalidade). 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS 
Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 
implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Raridade 
Art. 3°, VIII. 
Art. 7°, VII. 

Limitar às variáveis 
presença/ausência. 

Exigir a demonstração da 
ausência de raridade por meio 
de curvas de acumulação, 
estudos populacionais 
(incluindo densidade e 
abundâncias relativas); 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS, 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Registros 

paleontológicos 
Art. 8°, IX 

Limitar às variáveis 

presença/ausência. 

Adotar as variáveis: 

•  Potencial esgotado (ausência segura de 

fósseis, salvamento concretizado ou 

importância ex situ); 

•  Potencial não esgotado (elevada 

complexidade exigida para a pesquisa ou 

valor paleontológico in situ). 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Registros 

paleontológicos 

Art. 8°, IX 
Art. 9°, IX 

Ausência de relação 

com a Sedimentação 

clástica ou química 

com valor científico 

associado à 

paleontologia. 

•  Estabelecer que nesse caso fosse conferida 
importância significativa regional (Art.9º), mas 
acentuada local (Art.8º), logo, cavidade com Alto 
Grau de Relevância. 
 
•Observação: 
•  Assim classificada, impactos à cavidade 
exigiriam compensar com a preservação de 
outras duas com configurações similares de 
atributos (Art.21, §1º), no caso, registros 
paleontológicos, o que seria muito improvável 
de ocorrer (avaliar diante das tratativas com o 
MME). 
 
•  Por outro lado, apesar da relação entre esses 
atributos, agrupados em blocos diferentes 
(artigos), a classificação da cavidade que possua 
apenas registros paleontológicos (Art.8º) será, 
por força do Art. 12, de médio grau, semelhante 
àquela que possua apenas sedimentação 
clástica ou química com valor científico (Art.9º). 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Registros 

paleontológicos 

Art. 8°, IX 
Art. 9°, IX 

Ausência de relação 

com a Sedimentação 

clástica ou química 

com valor científico 

associado à 

paleontologia. 

 
•  A importância acentuada local é conferida à 
cavidade (Art.8º) pelo conteúdo fossilífero e não 
à eventual importância do conhecimento 
associado abranger escalas espaciais maiores 
(regional, nacional ou mundial). Por sua vez, a 
importância significativa local e regional 
conferida aos sedimentos clásticos ou químicos 
(Art.9º) decorre justamente da lacuna do Art. 8º 
de considerar o conhecimento associado aos 
fósseis em si, ou seja, aspectos paleoecológicos 
e paleoambientais de abrangência maior, mas 
que na esfera da metodologia permite apenas 
análise até um enfoque regional.  



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Estruturas 

espeleogenéticas 

Art. 7°, XV 

Art. 9°, VI 

Controvérsia entre raridade e 

expressividade (presença 

significativa). 

Para a definição da importância 

acentuada sob os enfoques 

locais e regionais bastaria a 

presença de estruturas 

espeleogenéticas raras. 

Diversidade da 

sedimentação 

química 

Art. 7°,XVII 

Art. 9°, VIII 

Art. 10, IX 

Espeleotemas comuns e 

freqüentes resultantes de 

atividade hídrica discreta (p.ex. 

coralóides, travertinos) elevam 

a configuração do atributo para 

“muito tipos de processos de 

deposição”, não refletindo uma 

condição de importância 

regional acentuada. 

Discussão sobre os 

qualificadores “muitos” e 

“diversidade”. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Desenvolviment

o vertical 

Art. 9°, IV 

Art. 10, VII 

Perda do valor da diversidade 

estratigráfica e morfológica mais 

comumente associada às 

cavernas de maior desnível. 

•Utilizar o mesmo critério de 

qualificação. 

•Inserir no Art. 7º (importância 

acentuada, sob enfoque local e 

regional) a configuração: Alto 

desnível da cavidade em relação às 

demais cavidades que se 

distribuem na mesma unidade 

espeleológica. 

•Alterar o inciso IV do Art. 9º para 

a configuração: Médio desnível da 

cavidade em relação às demais 

cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleológica. 

•Alterar o inciso VII do Art. 10 para 

a configuração: Médio desnível da 

cavidade em relação às demais 

cavidades que se distribuem na 

mesma unidade geomorfológica. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Lago ou 

drenagem 

subterrânea 

Art. 7°, XVI 

Art. 8°, XIII 

Art. 9°, VII 

Art. 10, XIII 

Na I.N., o caráter de 

intermitência da água tem 

significância territorial 

menor que o caráter de 

perenidade, pressupondo 

que a influência de um 

corpo hídrico intermitente 

só pode ser acentuada 

sobre outros atributos de 

importância estritamente 

local. 

A norma dispensa 

apreciação que qualifique o 

vínculo do atributo água ao 

contexto hidrogeológico 

envolvido. 

•Mencionar as duas características em cada 

inciso: 

•Lago ou drenagem subterrânea, perene ou 

intermitente, com influência (...). 

•Remeter para uma Nota de Orientação as 

informações necessárias aos esclarecimentos 

que a avaliação do corpo ou curso d'água, 

perene ou intermitente, presente na 

cavidade deve considerar sua relação 

(influência e/ou contribuição) com a 

dinâmica hídrica e biológica, local e regional, 

de modo a permitir a análise do seu 

comportamento no ambiente (ecossistema). 

Obs: esse tipo de avaliação pode demonstrar 

que um corpo hídrico é influente além dos 

limites de uma cavidade, isto é, tem 

influência sobre um sistema hidrológico ou 

biológico maior, sendo a cavidade uma parte 

desse sistema, logo, também influente sobre 

a caverna. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 
Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 
implementação 

 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Água de 
percolação ou 
condensação 

Art. 8°, XII 

Art. 10, XII 

A norma não prevê que 
esse atributo seja 
considerado influente sobre 
algum aspecto de 
importância regional 
acentuada, como a fauna 
p.ex. 

Inserir tal previsão. 

Estudo 
espeleológico 

Art. 16 

O artigo 16 não prevê a 
vinculação entre os demais 
estudos ambientais e a 
aplicação do método. 

Estabelecer na I.N. que a abrangência 
amostral do estudo espeleológico seja 
baseada nos demais estudos ambientais 
(realizados para a intervenção prevista) 
que contemplem análises estatísticas de 
dados hidroclimatológicos históricos, os 
quais permitam avaliar a variabilidade 
temporal e espacial de parâmetros como 
chuva e vazão de rios. Entretanto, 
ressalvas às generalizações regionais são 
necessárias, tendo em vista que os 
ambientes subterrâneos podem 
apresentar particularidades em respostas 
a condições hidrometeorológicas gerais. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Dimensões 

Art. 7°, XII, 

XIII, XIV. 

Art. 9°, II, 

III, IV, V. 

Art. 10, V, 

VI, VII, VIII 

•Em geral os agrupamentos 

de cavernas apresentam 

forte assimetria dos valores, 

ou seja, geralmente não 

apresentam distribuição 

normal, bem como valores 

muito extremos ao conjunto, 

podendo tornar a média e o 

desvio padrão impróprios 

como critérios de avaliação. 

•Esses dois parâmetros não 

são capazes de descrever 

completamente  as 

características do conjunto. 

•Adoção de parâmetros como a mediana 

ou então o desvio médio (tratado em 

módulo) ao invés do desvio padrão. 

•Revisão da estatística utilizada na 

avaliação espeleométrica. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

implementação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Estudos 

espeleológicos 

Art. 14 ou 

16 

•Necessidade ou não de se 

estudar os abrigos em 

trabalhos realizados para fins 

de licenciamento ambiental; 

•A análise de abrigos 

independente do contexto no 

qual estão inseridos pode não 

demonstrar sua importância 

para um sistema 

espeleológico. 

•Estudos sistêmicos, analisando as 

cavernas em conjunto com o meio em 

que estão inseridas, 

independentemente de suas 

dimensões; 

•Abrigos e cavidades muito pequenas 

devem receber tratamento diferenciado 

em relação ao detalhamento dos 

estudos espeleológicos (estudos 

aprofundados em cavidades relevantes 

para o sistema); 

•Diagnóstico ambiental integrado à 

análise completa do relevo cárstico, não 

limitado às cavernas isoladamente. 

•Considerar o nível de interferência do 

empreendimento. Estudos simplificados 

na Área de Interferência Indireta (AII) e 

aprofundados na Área de Interferência 

Direta (AID) e Área Diretamente Afetada 

(ADA). 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS HISTÓRICO-CULTURAIS E SOCIOECONÔMICOS 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

interpretação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Visitação 

Pública 

Art. 7°,XXII 

Art. 8°, XI 

A variável Com Plano de 

Manejo (aprovado ou em 

elaboração) não está 

prevista (explícita) em 

qualquer dispositivo da I.N. 

fato que pode induzir a 

interpretação divergente* e 

o uso equivocado dos 

artigos 11 e 12, e dessa 

forma ser considerada de 

importância baixa, por 

exclusão, visto que tal 

configuração não está 

prevista explicitamente em 

nenhum dos incisos dos 

artigos 7º, 8º, 9º ou 10 da 

I.N. 

*Apesar de não prevista de forma 

explícita, a variável Com Plano de 

Manejo (aprovado ou em elaboração) 

está implícita na variável Periódica ou 

sistemática, tendo em vista que o Plano 

de Manejo é a ferramenta básica e 

imprescindível para qualquer visitação 

sistemática em cavernas. 

Propostas: 

Reunir as duas variáveis em uma só 

quando da revisão da Instrução 

Normativa. 

Remeter à elaboração de Termo de 

Orientação para esclarecer sobre a 

interpretação das variáveis em questão. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

GERAL 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

interpretação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Conceito de 
cavidade 
natural 

subterrânea. 
(Abrigo) 

Nova 

inserção 
Conceito de abrigo 

•A definição de abrigo deve ser 
estabelecida na revisão da IN MMA 
02/2009. 
•Inserir no glossário (Anexo II). 
•Esclarecer ainda o termo “acessível 
pelo homem”. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

GERAL 

Pontos Sensíveis 

Discordâncias na 

interpretação 

ASSUNTO ARTIGO DISCORDÂNCIA PROPOSTA 

Estudo 

espeleológico 

Art. 14, § 4o 

Art. 15 

Art. 16, § 9o 

Metodologia de 

classificação não é clara e 

objetiva o suficiente para 

ser facilmente aplicável 

pelos órgãos ambientais 

licenciadores e pelos 

empreendedores 

•Definir critérios mínimos para os 

procedimentos de coleta, descrição e 

análise de atributos. 

Dados 

qualitativos 

(notáveis, 

excepcionais) 

Art. 3°, III, IV. Avaliações subjetivas. 
Utilizar método estatístico capaz de 

quantificar dados qualitativos. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS 

PONTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

LACUNAS DE 
CONHECIMENTO 

COM 
NECESSIDADE DE 

ESTUDOS 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO PROPOSTA 

Estudos 

biológicos 

Fauna Epígea 

Art. 16 

Reduzido conhecimento das 

espécies epígeas e sua 

influência/relação com a fauna 

hipógea. 

(biologia e relações ecológicas) 

Realizar estudos sobre a fauna 
epígea. 

Obs: avaliar especificamente 
casos de cavidades de pequeno 
tamanho. 

População 

excepcional em 

tamanho 

Art. 7°, X 

Consideram apenas densidade 

elevadas de espécies 

cavernícolas 

Avaliar o significado ecológico de 
elevadas densidades de espécies 
epígeas em entradas de cavernas 
e sua relação com a fauna 
hipógea (interações, etc) 

Troglóbios Art. 7°, VII 
Troglóbios com ampla 

distribuição 

Aprimorar estudos sobre a fauna 
epígea; 

Aprimorar a avaliação de 
“supostos” troglomorfismos 
(endogeomorfismos ao invés de 
hipogeomorfismos); 

Exigir estudos morfológicos de 
qualidade (especialista) ou 
revisão taxonômica; 

Exigir estudos 
moleculares/genéticos. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS 

PONTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO PROPOSTA 

LACUNAS DE 
CONHECIMENTO 

COM 
NECESSIDADE DE 

ESTUDOS 

Grau de 

endemismo 

Art. 3°, VII. 

Art. 7°, VII. 

Reduzido conhecimento das 

espécies epígeas 

Estudos conclusivos das áreas 

epígeas subjacentes ao sistema 

subterrâneo; 

Exigir estudos de biologia 

molecular. 

Raridade 
Art. 3°, VIII. 

Art. 7°, VII. 

Raridade é definida por 

diferentes aspectos. 

Exigir estudos para 

determinar a diversidade ß 

(beta) 

Exigir a demonstração da 

ausência de raridade por meio 

de curvas de acumulação, 

estudos populacionais 

(incluindo densidade e 

abundâncias relativas); 

Comparação com outras 

populações epígeas e hipógeas 

(enfoque local e regional?) 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS 

PONTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

LACUNAS DE 
CONHECIMENTO 

COM 
NECESSIDADE DE 

ESTUDOS 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO PROPOSTA 

Interações 

ecológicas 

únicas 

Art. 3°, IX. 

Importância das cavidades para 

a sobrevivência de populações 

hipógeas e epígeas. 

Estudos ecológicos no nível de 

ecossistemas. 

Ecologia dos trogloxenos, tanto 

vertebrados quanto invertebrados, 

avaliando a importância das 

cavidades para a sobrevivência de 

populações epígeas. 

Área de 

Influência 
Art. 14, §1º 

Importância de considerar a 

área de influência 

Delimitar a área de influência com 

base em método científico robusto, 

com teste de hipótese, caso a caso, 

de modo a garantir a proteção da 

diversidade biológica. 

Ecossistema 

cavernícola 
Art. 16 

No caso de haver fragmentação 

da paisagem 

Realizar estudos sobre a ecologia das 

espécies que freqüentam as 

cavernas avaliando a capacidade de 

travessia, considerando as 

características das alterações 

(atividade/empreendimento) e a 

biologia desses organismos 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS 

PONTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

NECESSIDADE DE 
ACOMPANHAMENTO 

SISTEMÁTICO 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO PROPOSTA 

Taxonomia 
Art. 16 

Art. 19 

Necessidade de melhorar o 

conhecimento e a identificação 

da fauna de invertebrados 

Revisões taxonômicas 

Coleção de 

referência 
Ar.t 19 Não há coleção de referência 

Elaborar NT 

Gestão UFLA, USP 

Ecossistema 

cavernícola 
Art. 16 

Necessidade de avaliações em 

escalas espaciais e temporais 

Estudos com abordagem 

geográfica e ecossistêmica, que 

permita comparações em 

escalas espaciais e temporais 

Troglóbios 

Art. 3°, VII, 

VIII. 

Art. 7°, VII 

Troglóbios com ampla 

distribuição 

Condicionar a realização dos 

estudos (LCE 3) para rever a 

classificação do grau de relevância 

(Decreto 99.556/90, Art. 2º, § 9º) 

No caso de haver fragmentação 
da paisagem: Necessidade de 
avaliações em escalas espaciais e 
temporais 

Estudos com abordagem geográfica 
e ecossistêmica, que permita 
comparações espaciais e temporais. 
Avaliar os impactos sobre o sistema 
subterrâneo e a conformação de 
ambientes pouco favoráveis à 
manutenção das espécies. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS e FÍSICOS 

PONTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

LACUNAS DE 
CONHECIMENTO 

COM 
NECESSIDADE DE 

ESTUDOS 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO PROPOSTA 

Trogloxeno 

obrigatório 
Art. 7°, IX 

Importância das cavidades para 

a sobrevivência de populações 

epígeas 

Estudo populacional ao longo de 

ciclos anuais para a definição do 

status de trogloxeno obrigatório 

Populações em 

risco de extinção 
Art. 3°, VI 

Presença de espécies em risco 

de extinção 

Estudos populacionais de médio e 

longo prazo. 

Estudo 

espeleológico 
Art. 16 

Caracterização temporal dos 

sistemas cársticos na 

perspectiva hidrológica. 

Representatividade temporal dos 

atributos dinâmicos, de modo que as 

observações e amostragens, seja na 

perspectiva hidrológica ou ecológica 

devem estar sintonizadas com o 

comportamento temporal de cada 

ambiente em particular, 

contemplando todas as 

possibilidades, principalmente 

aquelas determinantes para a 

classificação do grau de relevância. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

PONTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

LACUNAS DE 
CONHECIMENTO 

COM 
NECESSIDADE DE 

ESTUDOS 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO PROPOSTA 

Amostragem 
(abrigos) 

Art. 16 

•Abrigos e cavidades muito 
pequenas podem não demonstrar 
importância para um sistema 
espeleológico. 

•Impossibilidade de estudar todas 
as cavernas de pequenas 
dimensões em grandes áreas 
licenciadas. 

•Outras especialidades 
ambientais permitem o estudo 
amostral. 

•Qualidade da amostragem 
associada à experiência das 
empresas de consultoria 
responsáveis pelos estudos. 

•Estabelecer linha de corte 

dimensional para estudos amostrais 

que permitam, inclusive, 

compreender o sistema como um 

todo e definir regiões que de fato 

precisam ser conservadas. 

•Determinar os parâmetros mínimos 

de erro permitido para a 

amostragem de cavidades naturais 

subterrâneas. 

 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

PONTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

LACUNAS DE 
CONHECIMENTO 

COM 
NECESSIDADE DE 

ESTUDOS 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO PROPOSTA 

Enfoque local e 

regional. 

Toda a IN nº 

2/2009 

(MMA) 

Incoerências conceituais 

Reavaliação da importância dos atributos 

da IN em relação ao enfoque local e 

regional, separando aqueles que têm 

importância regional daqueles que têm 

importância local e dos que são de 

importância em ambos os enfoques. 

Art. 14 

Unidades espaciais de análise 

(enfoque local e regional) 

prescindem de definições 

claras e objetivas. 

•Aprimorar a definição das unidades 

especiais de análise. 

•Estabelecer critérios para a 

definição dessas unidades em áreas 

onde os sítios espeleológicos sejam 

ainda desconhecidos. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS 

PONTOS PARA ORIENTAÇÃO 

NOTA TÉCNICA 
(ORIENTAÇÃO) 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO RESPONSÁVEL 

Riqueza de 

espécies 
Art.16 

Considerar apenas os 

organismos cavernícolas 

(hipógeos), descartando os 

acidentais e os epígeos das 

regiões de ecótono (entrada e 

proximidades) 

Recomendar PMA 

Cecav 

Amostragem 
Art. 16, § 2º, 

§ 3º 

Exigência da aleatoriedade para 

testes estatísticos, quando 

couber. 

Cecav 

Área de Influência Art. 14, §1º 
Ressaltar a importância de 

considerar a área de influência 
Cecav 

Populações em 

risco de extinção 
Art. 3°, VI 

Deve ser aplicado a qualquer 

espécie que cumpra requisitos de 

inclusão em listas de táxons 

ameaçados 

Cecav 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS 

PONTOS PARA ORIENTAÇÃO 

NOTA TÉCNICA 
(ORIENTAÇÃO) 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO RESPONSÁVEL 

Singularidade 

dos elementos 

faunísticos da 

cavidade 

(enfoque local e 

regional) 

Art. 8°, VII. 

Art. 9°, I. 

Art. 10, IV. 

“Seja o caso de três cavernas justapostas numa serra 

calcária (unidade geomorfológica), talvez (não se sabe ao 

certo) conectadas apenas por passagens intransponíveis 

ao homem; ou seja, três ocorrências distintas sob o 

ponto de vista legal. No caso sugerido, todas apresentam 

elementos bióticos idênticos, considerados singulares 

no âmbito da unidade espeleológica, pois inexistem 

outras ocorrências similares na (macro) região. Mesmo 

assim, na análise regional este atributo tem importância 

apenas significativa, como convencionado. Entretanto, 

examinando cada caverna em comparação à outra, como 

a norma requer, pode-se dizer que não há singularidade 

individual sob enfoque local, pois todas as três cavernas 

têm os mesmos elementos faunísticos. Então pode-se 

concluir que o atributo tem baixa importância na escala 

local. 

Pela combinação da importância do atributo 

“singularidade dos elementos da fauna” no enfoque 

regional e local, a relevância de todas as três cavidades 

em julgamento é considerada “média” (importância 

regional significativa, importância local baixa reorientada 

para significativa pela chave de classificação); pela regra, 

todas as três podem ser destruídas, não sendo exigível 

condicionante que garanta a conservação de ao menos 

um testemunho desse atributo, mesmo sendo 

reconhecidas como “únicas” em âmbito regional. 

Cecav 

Sugestões: 

“Não havendo sistema 

semelhante na região, do 

ponto de vista da fauna 

singular, a serra como um 

todo poderia também ser 

compreendida como 

testemunho de processo 

ou condição ambiental, 

em âmbito regional, 

cabendo-lhe a defesa de 

que se trata de local de 

relevância máxima.” 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS BIÓTICOS 

PONTOS PARA ORIENTAÇÃO 

NOTA TÉCNICA 
(ORIENTAÇÃO) 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO PROPOSTA 

Representatividade 

temporal 
Art.16, § 2o, § 3o 

A compreensão do 

ecossistema cavernícola 

não será seguramente 

alcançada com 

observações de um único 

ano hidrológico. 

Esclarecer que a premissa a ser 
seguida nos estudos é a geração de 
informações suficientes à 
compreensão do ecossistema 
cavernícola. Caso essa 
compreensão não seja possível 
com a realização do mínimo 
permitido (um ciclo anual com, 
pelo menos, duas amostragens por 
ano), os estudos devem ser 
estendidos. 

Esclarecer ainda que a previsão 
estabelecida no §2º tem por 
objetivo revelar aspectos mínimos 
decorrentes da sazonalidade 
climática, de modo que, uma vez 
identificados, devem ser estudados 
com a representatividade e 
temporalidade necessários à 
compreensão do ecossistema 
cavernícola, inclusive em mais de 
um ciclo hidrológico. 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

PONTOS PARA ORIENTAÇÃO 

NOTA TÉCNICA 
(ORIENTAÇÃO) 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO PROPOSTA 

Enfoque local e 

regional 
Art.14 

A unidade geomorfológica, sendo 

área espacialmente contínua que 

pode abranger todo o sistema 

cárstico, neste ponto se confunde 

com a unidade espeleológica; 

Inespecificidade de como um 

território – naturalmente 

diversificado – pode ser delimitado 

por um “conjunto de fatores 

ambientais específicos a sua 

formação”; 

Tratamento taxonômico formal dos 

elementos geomorfológicos e 

geológicos. 

Esclarecer que os estudos devem 

contemplar o conhecimento 

(entendimento) de toda a cadeia 

relacional, de modo a permitir avaliar 

quais parâmetros estão efetivamente 

associados à cavidade em um 

sistema cárstico e o quanto esses 

parâmetros dependem ou 

influenciam esta cavidade que está 

sendo classificada quanto ao grau de 

relevância. 

Art. 16. A aprovação dos estudos 

espeleológicos para fins de 

classificação do grau de relevância de 

cavidades naturais subterrâneas está 

condicionada à apresentação de 

informações suficientes à 

compreensão do ecossistema 

cavernícola.                     (I.N. MMA nº 

02/2009) 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

PONTOS PARA ORIENTAÇÃO 

NOTA TÉCNICA 
(ORIENTAÇÃO) 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO RESPONSÁVEL 

Topografia 

espeleológica 

Art. 3°, III 

Art. 7°, XII, 

XIII, XIV 

Art. 9°II, III, 

IV, V 

Art. 10, V, VI, 

VII, VIII 

•Especificar as metodologias e 

objetivos do levantamento 

topográfico das cavernas para fins de 

licenciamento ambiental. 

•Medidas dos canalículos e pequenos 

condutos devem ser representados, 

mas desconsiderados dos cálculos 

espeleométricos finais. 

•Necessidade dos dados 

espeleométricos primários nos 

estudos espeleológicos para verificar 

os resultados da topografia. 

•Atributos dimensionais como item 

da valoração sistêmica (relação com 

uma ou várias cavernas). 

•(1,2,4) CECAV 

•(1,2,3,4) Órgão licenciador 

Grau de 

relevância 

máximo 

Art. 3° 

•CANIE como base de dados de 

referência para as comparações 

estabelecidas na IN MMA 02/2009. 

(?) 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

ATRIBUTOS  FÍSICOS e BIÓTICOS 

PONTOS PARA ORIENTAÇÃO 

NOTA TÉCNICA 
(ORIENTAÇÃO) 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO RESPONSÁVEL 

População 

Art. 3°, VI, VII 

Art. 7°, II, X 

Art. 8°, I 

Definir conceitualmente. 

Ex. população estabelecida, 

população excepcional. 

CECAV 

Estudo 

espeleológico 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Incorporação da análise dos sistemas 

subterrâneos cársticos nos estudos 

espeleológicos e na análise de 

relevância das cavidades, 

entendendo-o como o conjunto de 

espaços da subsuperfície entre o(s) 

ponto(s) de entrada e de saída da 

água circulante no meio subterrâneo. 

CECAV 



COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO – IN 2/2009/MMA 
Demandas relacionadas à aplicação da I.N. Nº 2/2009 

GERAL 

PONTOS PARA ORIENTAÇÃO 

NOTA JURÍDICA 

ASSUNTO ARTIGO SITUAÇÃO RESPONSÁVEL 

Conflito entre 

os 

fundamentos 

conceituais e 

diretrizes do 

Decreto nº 

6.640/2008 e o 

disposto na IN 

nº 2/2009 

(MMA). 

Toda a IN 

nº2/2009 

(MMA) 

•Comparação entre o texto do 

Decreto 6.640/2008 e o da IN 

2/2009, considerando: 

•Possíveis incoerências conceituais 

entre os dois instrumentos; 

•Possíveis extrapolações de 

competência da IN; 

•Análise do texto da IN considerando 

a existência de incoerências 

conceituais entre seus próprios 

artigos, alíneas, parágrafos e 

principalmente desses em relação 

aos anexos. 

Procuradoria Federal Especializada 

(AGU) junto ao Instituto Chico 

Mendes 


