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Quadro 5.1.4: Grupos Taxonômicos Encontrados nas Cavernas Mineração da Bocaina 
(CSN) 
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  Continuação 

 
 
 

A classificação dos organismos cavernícolas encontrados na cavidade em suas 

respectivas ordens e sua categorização ecológica na cavidade está representada no 

Quadro 5.1.5, apresentada a seguir. 
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Quadro 5.1.5: Classificação dos Organismos Cavernícolas Encontrados nas Cavernas da 

Mineração  Bocaina (CSN) 

 
ORDENS  TROGLÓFILO TROGLÓXENO TROGLOMÓRFICO

Ensífera  X X   
Isoptera X     

Heteróptera  X X   
Psocóptera X     

Diptera  X X   
Hymenóptera   X   
Lepidóptera X     
Thysanusa X     
Neuroptera  X     
Coleoptera X     

Blattaria X     
Phasmatodea  X     

Opiliones  X     
Polydesmida X     
Spirostreptida  X     

Spirobólida X     
Squamata   X   

Anura   X   
Stylommatophora   X   
Mesogastropoda Acidental     

Araneae X X   
Chiroptera   X   
Colembola X     

 
 

As espécies observadas no presente trabalho são constituidas em sua totalidade de 

organismos  troglófilos e troglóxenos, que portanto podem ter representantes na fauna 

epígea e que não dependem exclusivamente das cavidades para sua sobrevivência. 

 
A riqueza de espécies coletadas apresentou tendência à estabilização, o que demonstra a 

homogeneidade da região em relação à fauna encontrada nas cavernas em função das 

cavidades  amostradas (Gráfico 5.1.1).  
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Gráfico 5.1.12.: Riqueza de Espécies em Relação ao Aumento de Cavidades Amostradas 

 

 
Fonte: Programa de tratamento de dados utilizado Biodiversity Pro. 

 
 
Em relação à riqueza e abundância relativa das espécies (morfo-espécies) encontradas 

nas cavidades  da concessão de lavra da CSN, a comparação foi feita, segundo a IN 

02/2009, com as cavidades da mesma litologia sob o enfoque local.  

 
No Quadro 5.1.6 são apresentados os resultados obtidos para a riqueza de espécies e 

equitabilidade das cavidades vistoriadas no presente trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5.1.6: Riqueza e Estabilidade de Espécies em Cavidades da Mineração da 
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Bocaina (CSN) 

CAVIDADE  SHANNON H' LOG BASE 10 SHANNON J' 

Gruta da CSN 0,641 0,521 
Labirinto da CSN 0,947 0,741 
Toca do Índio  0,172 0,18 
Meandro da Posse Grande 0,702   0,674 
Loca da CSN 1  0,692 0,89 
Loca da CSN 2 0,602 1 
Loca da CSN 3 0,043 0,141 
Abrigo do Labirinto  0,273 0,39 
Abismo do Escravo 0,301 1 
Abismo da Maria Sapuda 0,377 0,377 
Gruta da Coral 0,204 0,339 
Passagem da Coral  0,458 0,761 
Abismo da Coral 0,439 0,921 
Gruta do Samurai 0,623 0,69 
Arco do Índio  0,735 0,87 
Gruta dos Espinhos  0,562 0,934 
Sexta feira da Paixão 0,301 1 
Gruta da Salitreira  1,053 0,945 
Pomba de Pedra 0,704 0,904 
Raízes 0,509  0,655   
BO 01  0,24 0,309 
BO 02  0,462 0,66 
BO 03 0,306 0,508 
BO 04 0,753 0,967 
BO 05 0,477 1 
BO 06 0,889 0,932 
BO 07  0,83 0,919 
BO 08 0,301 1 
BO 09 0,473 0,785 
BO 10 0,244 0,811 
BO 11 0,423 0,887 
BO 12 0,301 1 
BO 13 0,499 0,829 
BO 14 0,244 0,811 
BO 15 0,301 1 

 
       Continuação 
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BO 16 0,771 0,853 
BO 17 0,301 1 
BO 18 0,809 0,958 
BO 19 0,276 0,918 
BO 20 0,083 0,119 
BO 21 0,412 0,529 
BO 22 0,504 0,721 
BO 23 0,551 0,551 
BO 24 0,709 0,911 
BO 25 0,555 0,921 
BO 26 0,796 0,942 
BO 27 0,514 0,538 
BO 28 0,799 0,946 
BO 29  0,849 0,89 
BO 30  0,77 0,911 
BO 31 0,276 0,918 
BO 32  0,828 0,98 
BO 33 0,218 0,458 
BO 34 0,602 1 
BO 35 0,553 0,918 
BO 36 0,517 0,664 
BO 37 0,218 0,458 
BO 38 0,788 0,825 
BO 39 0,346 0,725 
BO 40 0,496 0,824 
BO 41 0,475 0,679 
BO 42 0,645 0,828 
BO 43 0,798 0,836 
BO 44 0,296 0,424 
BO 45 0,579 0,961 
BO 46  0,458 0,96 
BO 47 0,676 0,748 
BO 48  0,79 0,935 
BO 49 0,321 0,412 
BO 50  0,59 0,844 
BO 51 0,201 0,422 
BO 52 0,836 0,926 
BO 53 0,452 0,946 
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Destacam-se no trabalho do ponto de vista local as seguintes cavidades em função da 

estimativa sobre a riqueza de espécies: a Gruta Labirinto da CSN, BO 06, BO 18, BO 29, 

BO 32 e BO 52. Sob o ponto de vista regional, o trabalho de Zampaulo (2009) apresentou 

para a gruta Paranoá, situada em Pains, um valor H’ de 3,44. 

 
O gráfico a seguir (Imagem 5.1.9) representa a abundância das cavidades mais relevantes 

do presente  trabalho. Destacam-se em relação a abundância as cavidades Toca do Índio, 

Gruta da CSN e Abismo  da Maria Sapuda. 

 
 

Imagem 5.1.9: Abundancia Relativa das Espécies 
 
 

 
O guano, que representa uma excelente fonte de recursos aos organismos cavernícolas é 

bastante raro nas cavidades da mineradora, assim como os quirópteros que na maioria 

das vezes são os  organismos que os depositam, e quando encontrado se resume a 

pequenas gotas esparsas com  pouca quantidade de matéria fresca, o que pode ser 

observado na Foto 5.1.9 .  
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Foto 5.1.9: Gotas de Guano de Morcego Hematófago Registrado na Cavidade Meandro da Posse 

Grande 
 
 
 

Também não foi observada no presente trabalho a presença de população residente de 

quirópteros, sendo identificados visualmente apenas indivíduos isolados em poucas 

cavidades. As espécies registradas no presente trabalho são constituídas em sua 

totalidade de organismos troglófilos e troglóxenos, que portanto podem ter representantes 

na fauna epígea e que não dependem exclusivamente das cavidades para sua 

sobrevivência. 
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5.1.6.2.2.1. Avaliação Bioespeleológica das Cavidades 
 
 
Cavidade: Gruta da CSN – Máxima Relevância 
 
Theridiidae, Thysanura, Tineidae, Calliphoridae, Philoponella, Megalobulinus, Ipoena, 

Mesabolivar,Loxosceles, Endecous, Camponotus, Spirobolida, Salticidae, Myrmeleontidae, 

Drosophila, Mycetophilidae, Cicadidae, Colembola.  

 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de   
espécies de troglóbios endêmicos ou relictos.  Ausência 
Habitat de troglóbio raro   
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência Ausência 
Local de nidificacao de aves silvestres    
Diversidade de substratos orgânicos Uso nao constatado 
Táxons novos  Baixa 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Ausência 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Alta 
Troglóbios Ausência Ausência 
Espécies Troglomórficas    
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Labirinto da CSN – Máxima Relevância 
 
 
Loxosceles, Philoponella, Spirobolida, Tineidae, Ipoena, Anopheles, Culex, Muscidae, 

Mesabolivar, Goniosoma,Pseudonannolene, Tipulidae, Calliphoridae, Salticidae, 

Myrmeleontidae, Cecidomyiidae, Mycetophilidae, Anopheles, Carabidae, Desmestidae. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Alta 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência   
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Toca do Indio – Máxima Relevância 
 
Myrmeleontidae, Philoponella, Megalobulinus, Zelurus, Atta, Enoploctenus, Ipoena, 

Tineidae, Goniosoma. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Média 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  

Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Meandro da Posse Grande – Media Relevância 
 
Myrmeleontidae, Cecidomyiidae, Mycetophilidae, Colembola, Philoponella, Anopheles, 

Enoploctenus, Endecous, Pseudonannolene, Loxosceles, Zelurus, Desmodus rotundus. 

 

Foram encontrados na cavidade o morcego hematófago Desmodus rotundus e poucas 

gotas de guano, o que não caracteriza uma população residente de quirópteros. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Média 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  

Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Loca da CSN 1  
 
 
Myrmeleontidae, Anopheles, Tineidae, Scinax, Mycetophilidae, Cecidomyiidae. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  

Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Loca da CSN 2  
 
Goniosoma, Ipoena, Drosophila, Muscidae.  

 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Loca da CSN 3  
 
Tetragonisca angustula, Scinax. 

 
Atributo Considerado  Variável 

Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Abrigo do Labirinto  
 
Odonthomachus, Myrmeleontidae, Psychodidae, Salticidae, Pachycondyla. 
 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Abismo do Escravo  
 
Endecous, Vespidae  
 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Abismo da Maria Sapuda – Máxima Relevância  
 
Philoponella, Atta, Anopheles, Mycetophilidae, Cecidomyiidae,  Tineidae ,Megalobulinus, 

Goniosoma, Scinax,Endecous. 

 
Atributo Considerado  Variável 

Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso nao constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Alta 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência   
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Gruta da Coral  
 
Calliphoridae, Philoponella, Megalobulinus, Anopheles. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Passagem da Coral  
 
Salticidae, Cecidomyiidae, Philoponella, Myrmeleontidae.  
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Abismo da Coral  
 
Theridiosomatidae, Mycetophilidae, Endecous. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Gruta do Samurai  
 
 
Camponotus, Tenebrionidae, Nymphalidae, Cecidomyiidae, Goniosoma, Spirobolida, 

Scinax. 

 
Atributo Considerado  Variável 

Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Arco do Samurai – Media Relevância 
 
 
Philoponella, Loxosceles, Ipoena, Endecous, Myrmeleontidae, Aedes, Tineidae.  

 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Média 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Gruta dos Espinhos 
 
Loxosceles, Ipoena, Myrmeleontidae, Thysanura, Tineidae. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Sexta Feira da Paixão 
 
Philoponella, Vespidae  
 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Gruta da Salitreira 
 
 
Philoponella, Ipoena, Goniosoma, Scinax fuscovarius, Scinax Sp2, Mesabolivar, 

Spirobolida, Endecous, Theridiosomatidae, Plato, Myrmeleontidae, Thysanura, Timeidae. 

 

A cavidade não se enquadra no trabalho por não ser uma cavidade natural subterrânea.  

 
Atributo Considerado  Variável 

Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Gruta Pomba de Pedra – Media Relevância 
 
 
Endecous, Pseudonannolene, Megalobulinus, Goniosoma, Philoponella, Loxosceles. 

 

 
Atributo Considerado  Variável 

Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Média 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: Gruta da Raízes 
 
 
Anopheles, Nephila, Lycosa, Theridiosomatidae, Muscidae, Salticidae. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 01 Caverna do Osso de Cão 

 

Philoponella, Goniosoma, Anopheles, Aedes, Enoploctenus, Mesabolivar. 

 
Foi encontrada na cavidade uma ossada de cão. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

148

 

Cavidade: BO 02 Caverna da Capelinha 
 
 
 

Myrmeleontidae, Vespidae, Muscidae, Calliphoridae, Loxosceles. 
 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 03 Caverna do Caco 
 
 

Myrmeleontidae, Endecous, Anopheles, Mesabolivar. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 04 - Caverna Úmida 
 

Muscidae, Ipoena, Endecous, Zelurus. 
 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 05 - Caverna da Barriga 
 

 
Myrmeleontidae, Philoponella, Tropidurus. 
 
Foi encontrada na cavidade fezes de mamífero. 
 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 06 - Caverna do Cipó Retorcido – Máxima Relevância 
 
 

Megalobulinus, Philoponella, Salticidae, Mesabolivar, Anopheles, Endecous, Goniosoma, 

Atta, Tineidae.  
. 
 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Maxima 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 07 – Pequeno Abrigo Degral 
 
 
 

Myrmeleontidae, Philoponella, Tipulidae, Salticidae, Goniosoma, Tineidae, Cecidomyiidae, 

Mycetophilidae. 

 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 08 – Cavidade Passagem do Índio 

 

Megalobulinus, Philoponella. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 09 – Toca das Posses 

 
Loxosceles, Muscidae, Sarcophagidae, Drosophilla, Culex. 
 
Foi encontrado na cavidade um crânio de primata.  
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 10 – Loca da Fogueira 01 

 
Anopheles, Nymphalidae.  
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 11 – Loca da Fogueira 02 

 

Myrmeleontidae, Cecidomyiidae, Culex 

 
Foi encontrada na cavidade fezes de mamífero. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 12 – Reentrância da Posse 

 

Calliphoridae, Vespidae. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

159

Cavidade: BO 13 – Caverna Coralinda 01 

 
Salticidae, Spirobolida, Pseudonannolene, Culex. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 14 – Abismo do Coralindo 

 
Salticidae, Spirobolida, Pseudonannolene, Culex. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 15 – Gruta Arrepiada 
 
 

Philoponella, Salticidae. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 16 – Caverna Coralinda 02 – Media Relevância 

 

Salticidae, Loxosceles, Philoponella, Tineidae, Ipoena, Spirobolida, Endecous, Mesabolivar. 

 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Media 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 17 – Passagem Del Tigre 

 

Salticidae, Muscidae 
 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 18 – Caverna do Conduite – Máxima Relevância  

 
Philoponella, Theridiosomatidae, Muscidae, Cicadidae, Tineidae, Vespidae. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Alta 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 19 – Abrigo das Conchas  

 

Myrmeleontidae, Philoponella. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade: BO 20 – Passagem do Retângulo do Meandro  

 

Myrmeleontidae, Cicadidae, Philoponella, Theridiosomatidae, Muscidae. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 21 Caverna Assembléia das Conchas  

 

Megalobulinus, Philoponella, Mesabolivar, Atta, Pachycondyla, Termitidae. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 22 Caverna da Entrada Circular  

 

Termitidae, Mesabolivar, Atta, Philoponella, Zelurus. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 23 Topo da Dolina de Abatimento 

 

Myrmeleontidae, Camponotus, Vespidae, Pyrrochorida, Philoponella, Plato, Muscidae, 

Theraphosidae, Mesabolivar, Loxosceles. 

 

Foram encontradas penas na cavidade e uma espécie de coleoptera epígeo.  

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 24 Cavidade das Represas e das Pérolas – Media Relevância 

 

Philoponella, Theridiosomatidae, Zelurus, Tipulidae, Mesabolivar, Cecidomyiidae. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Média 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 25 Abrigo da Placa Preta 

 

Philoponella, Theridiosomatidae, Pyrrochorida, Myrmeleontidae 

 
Atributo Considerado  Variável 

Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 26 Caverna da Passagem Simétrica - Média Relevância 

 

Ipoena, Nymphalidae, Tineidae, Philoponella, Mesabolivar. 

 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Média 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 28 Toca das Abelhas Vigilantes - Média Relevância 

 

Myrmeleontidae, Philoponella, Tineidae, Ipoena, Mycetophilidae, Tipulidae, Cecidomyiidae. 

 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Média 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 29 Caverna do Sumidouro da Ponta  - Alta Relevância 

 

Culex, Philoponella, Theridiosomatidae, Tineidae, Ipoena, Psychodidae, Termitidae, 

Loxosceles, Nymphalidae.  

 

Existe na cavidade uma poça antiga de guano. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Alta 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 30 Caverna dos Lustres Repetidos  

 

Odontomachus, Philoponella, Tipulidae, Ipoena, Mesabolivar, Megalobulinus, Rhinella 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 31 Susto dos Pássaros  

 

Philoponella, Nymphalidae.  

 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 32 Abrigo do Forninho - Alta Relevância. 

 

Mycetophilidae, Thysanura, Tipulidae, Salticidae, Pyrrochorida, Mesabolivar Sp2, 

Carabidae.  

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Alta 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 33 Abrigo do Grande Arco 

 

Muscidae, Calliphoridae, Myrmeleontidae 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 34 Reentrância da Báscula 
 
Muscidae, Anopheles, Camponotus, Mesabolivar. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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 Cavidade -  BO 35 Sumidouro da Estrada 
 
Megalobulinus, Mesabolivar, Chelosdesmidae.  
 
Foi encontrada uma concha de Gastropoda próxima a entrada da cavidade. 
 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 36 Abrigão das 3 Colunas  

 

Nymphalidae, Myrmeleontidae, Pyrrochorida, Vespidae, Muscidae, Thysanura, Drosophila, 

Megalobulinus. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 37 Loca do Sumidouro do Canal 

 

Myrmeleontidae, Megalobulinus, Philoponella. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 38 Passagem da Torre Basculada -Média Relevância 

 

Salticidae, Theridiosomatidae, Drosophila, Mesabolivar, Goniosoma, Camponotus, 

Anopheles, Tineidae, Muscidae, Cecidomyiidae. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Média 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 39 Fenda do Muro de Placas  

 

Philoponella, Anophelles, Muscidae. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 40 Loca da Cortina Molhada 

 

Philoponella, Muscidae, Culex, Anopheles 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 41 Teto da Umidade Interna 

 

Anopheles, Coleoptera (élitros), Tineidae, Tipulidae, Phlebotomus, Sarcophagidae.  

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 42 Loca em V da Posse Grande 

 

Spirobolida, Pholcidae, Anopheles, Myrmeleontidae, Philoponella. 

 

Foram encontrados vários élitros de coleoptera na cavidade.  

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 43 Caverna da Beira da Estrada Corumbá  Média Relevância 

 
Muscidae, Cecidomyiidae, Ipoena, Drosophilla, Tropidurus, Philoponella, Culex, 

Camponotus, Odontomachus. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Média 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 44 Fenda da Coral 

 

Anopheles, Mesabolivar, Tropidurus, Enoploctenus, Ctenus. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 45 Loca Alagada da Coral 

 

Philoponella, Phasmatodea, Thysanura, Blattidae. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 46 Paleopiso da Passagem  

 

Megalobulinus, Philoponella, Drosophila. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 47 Abrigo do Grande Arco II  

 

Drosophila, Philoponella, Tipulidae, Theridiosomatidae, Calliphoridae Sp2, Nymphalidae, 

Vespidae, Zelurus. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 48 Represas e Cortinas do Grande Arco 

 

Theridiosomatidae, Tipulidae, Muscidae, Sarcophagidae, Vespidae, Philoponella, 

Salticidae. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 49 Loca das Linhas e Estalactites 

 

Myrmeleontidae, Thysanura, Cecidomyiidae, Philoponella, Calliphoridae, Megalobulinus. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 50  Loca da Pedra na Cabeça  

 

Salticidae, Tineidae, Philoponella, Theridiosomatidae, Tipulidae.  

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 51 Caverna dos Grandes Cacos  

 

Myrmeleontidae, Loxosceles, Megalobulinus. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 52 Cavidade do Arco do Índio II – Alta Relevância 

 

Philoponella, Spirostreptida, Tipulidae, Megalobulinus, Anopheles, Endecous, Loxosceles, 

Ipoena. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Auta 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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Cavidade -  BO 53 Abrigo da Dúvida 

 

Loxosceles, Goniosoma. 

 

Atributo Considerado  Variável 
Abrigo essencial para a preservação de populações genéticamente viáveisde espécies 
animais em risco de extinção, constantes em listas oficiais.  Ausência 
Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos. Ausência 
Habitat de troglóbio raro Ausência 
Interações ecológicas únicas Ausência 
Localidade tipo  Ausência 
Espécies com função ecológica importante Ausência 
Populacao residente de Quirópteros Ausência   
Local de nidificacao de aves silvestres  Uso não constatado 
Diversidade de substratos orgânicos Baixa 
Táxons novos  Ausência 
Espécies troglomórficas  Ausência 
Riqueza de espécies  Baixa 
Abundância relativa de espécies  Baixa 
Composição singular da fauna Ausência 
Troglóbios Ausência  
Espécies Troglomórficas  Ausência 
Troglóxeno obrigatório  Ausência 
População excepcional em tamanho  Ausência 
Espécies migratórias Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local Ausência 
Singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque regional Ausência 
Espécie rara  Ausência 
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5.1.6.2. Aspectos Paleontológicos 

 

A Paleontologia (do grego palaiós, antigo + óntos, ser + lógos, estudo) é a ciência natural 

que estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo 

geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro 

geológico, isto é, a formação dos fósseis.  

 
 

 Definição de Fóssil   

 
O termo "fóssil" vem do latim "fossilis", que significa "extraído da Terra". Sendo assim, a 

definição fóssil pode ser subdividida em Fósseis Corpóreos, ou restos (ossos, conchas) e 

Fósseis-traço ou vestígios  (pegadas, ovos, tubos, moldes de conchas) de organismos que 

viveram no passado (Foto 5.1.10). 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

A B
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Fotos 5.1.10 – Exemplos de Fósseis Corpóreos: A) Trilobita.(B) Protrona Rotifera (C) Anadara Diluvii e 

(D) Ursus Spelaeus Blumenbach 

 

Os fósseis são importantes por se constituírem em evidência do processo evolutivo. Além 

disso, são úteis para o reconhecimento de pacotes de rochas contemporâneos e sua 

sucessão temporal. Os fósseis permitem ainda o reconhecimento da distribuição dos 

antigos mares e continentes, são ferramentas essenciais para o estudo da Paleoecologia e 

reconstrução dos ambientes antigos desedimentação. Do ponto de vista econômico, 

microfósseis (tais como os foraminíferos) são importantes (imprescindíveis) na indústria do 

petróleo.  

 

 Processos de Fossilização 

 

Existem muitos os processos de fossilização conhecidos pela geologia, a seguir são 

escritos os mais comuns:  

 

• Mineralização: Ocorre quando minerais, como por exemplo hidróxido de manganês, 

calcita e aragonita são depositados em cavidades existentes, por sobre organismos ou 

esqueletos.   

 

C D
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• Recristalização: Durante este processo de fossilização, os minerais presentes nas 

conchas e squeletos dos organismos podem se rearranjar, modificando-se, e formando 

outros minerais.  

 
• Substituição: Ocorre quando o mineral original constituinte de um fóssil é substituído por 

outro, odificando o arranjo da estrutura cristalina de um mineral dando-lhe mais 

estabilidade, como por  xemplo a substituição de aragonita por calcita.  

 
• Carbonificação: Durante o processo de decomposição de um organismo, a maioria dos 

elementos uímicos presentes nele podem ser perdidos, mas o carbono permanece. 

Normalmente os fósseis  presentam uma coloração escura, justamente devido à presença 

do carbono. Ocorre normalmente  m vegetais depositados em ambiente subaquoso 

quando há perda de substâncias voláteis estando uma película de carbono. É mais 

freqüente nos restos de seres vivos contendo quintina,  elulose ou queratina. 

 
• Mumificação: Ocorre quando o ser vivo fica aprisionado em âmbar ou em gelo. É um 

processo de rande valia para a ciência devido ao fato do ser vivo conservar as suas partes 

moles, permitindo  bter informações preciosas à cerca do indivíduo.  

 
• Moldagem: Processo mais vulgar, resultado preenchimento interno das partes duras do 

ser vivo por  edimentos, ou da moldagem da parte externa das partes duras do ser vivo.  

 

 O Registro Sedimentar no Ambiente Cavernícola 

 

Os depósitos sedimentares em cavernas são, há mais de um século, analisados sob o 

ponto de vista paleontológico e arqueológico. Entretanto, somente nas últimas décadas é 

que os geocientistas econheceram tais depósitos como importantes ferramentas na 

análise dos processos cársticos e aleoambientais. King (1956) utilizou os depósitos 

fossilíferos descritos por Peter Lund, na região de  agoa Santa (MG), para balizar 

cronologicamente a atuação do ”Ciclo de Renudação Velhas”, na  volução da paisagem da 

porção oriental do Brasil. 
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Ao longo das décadas de 50 e 60, têm início estudos petrográficos na análise dos 

sedimentos clásticos e cavernas e investigações pontuais surgem de várias partes do 

globo. A evolução das caracterizações e dos métodos de investigação petrográfica culmina 

nas importantes contribuições apresentadas nos trabalhos de Bull (1989). 

 
Os trabalhos de White& White (1968) e Renault (1968) levam em conta uma linha de 

abordagem que envolve sedimentos clásticos das cavernas e dos terrenos cársticos, 

conferindo importante contribuição no processo de iniciação e desenvolvimento do 

aqüífero cárstico – a espelogênese. O último trabalho realizado é responsável pela 

apresentação de modelo espeleo-genético denominado paragênese, onde a colmatação 

do piso das galerias por sedimentos finos e impermeáveis impede sua  corrosão e 

dissecação, favorecendo a dissolução da rocha no teto dos condutos.  

 

O modelo convencional, com iniciação e entalhamento, designou-se singênese. Desde 

então, a discussão teórica acerca do papel da paragênese na evolução das cavernas vem 

evoluindo.  

 

1 - Sedimentação clástica em cavernas 

Feições cársticas, tais como:  dolinas, uvalas, vales cegos e condutos subterrâneos 

constituem-se em armadilhas naturais, que podem aprisionar e preservar sedimentos 

autóctones (elúvio e fragmentos  de rochas) ou alóctones, que são aqueles transportados 

das adjacências, como o caso de fragmentos  de ossos, os quais podem vir a sofrer 

processos de fossilização.  

 
Ressalta-se que as cavernas representam importantes rotas de fluxo em condições 

freáticas ou vadosas, ativas ou abandonadas. Desta forma, constituem ou constituíram 

ambientes associados ao transporte de material detrítico podendo, em determinadas 

condições, trataram-se de ambientes de deposição. De forma mais ampla, os depósitos 

presentes nas cavernas são todos os sedimentos químicos, clásticos ou orgânicos que a 

estas estão associados (Quadro 5.1.7).  
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Quadro 5.1.7: Principais Tipos de Depósitos de Sedimentos em Cavernas 
 

UNIDADE TIPO   DEPÓSITO 
  Orgânicos guano, fragmentos de madeira, ossos 

Sedimentos em cavernas Químicos  carbonatos, sulfatos, nitratos  
  Clásticos elúvio, colúvio e alúvio 

               Fonte: LAUREANO, 1998 

 

 

 Classificação e processos de sedimentação 

 
As classificações dos sedimentos de cavernas priorizam a sua proveniência, ou seja, se 

oriundos de  fonte autóctone ou alóctone. A classificação ora adotada distingue os 

sedimentos clásticos, associados a condutos cársticos, em função do processo de 

sedimentação pelo qual os fragmentos foram depositados nas galerias, reconhecendo os 

mecanismos envolvidos nos seu transporte e deposição (Quadro 5.1.8).  

 

Quadro 5.1.8 – Classificação dos Sedimentos Clasticos em Cavernas 

CLASSE MECANISMO DE TRANSPORTE ORIGEM 
MORFOLOGIA E 

TEXTURA 

Fluviais 
Tração, saltação e suspensão 

(acresção paralela) 

Alóctone com 
contribuição 

autóctone 

Bancos e leitos fluviais em 
canais ativos; bancos e 
terraços em canais 
abandonados;  ampla variação 
textural: argila a seixo 

 

Gravitacionais Abatimentos (queda livre) Alóctone 

Cones e Pilhas Irregulares, de 
Tamanho variado compostos 
brechas de colapso, de teto 
ou parede; granulosa a 
matacões.  

 
Fluxo de Detritos (Corrida de 

Lama) 

Alóctone com 
contribuição 

autóctone 

Cones, Bancos e Pilhas de 
sedimentos muitas Vezes 
preenchidas por galerias
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 Ambientes de Sedimentação 

 

De acordo com Laureano (1998), nos sistemas de cavernas é possível distinguir dois 

ambientes principais de mobilização e depósitos de detritos: a rede de galerias 

subterrâneas e as suas conexões  com a superfície cárstica. Os condutos podem oferecer 

uma gama variada de ambientes, a depender de sua morfologia e sua posição em relação 

ao nível piezométrico.  

 
As galerias desconectadas do nível da água e os abismos, são somente propícios a 

deposição por ação  gravitacional, sejam por efeito dos abatimentos locais ou fluxos de 

detritos mistos, provenientes de conexão (ões) com a superfície. 

 
Os condutos conectados à zona de oscilação do nível da água, portadores de curso 

d’água subterrâneo, periodicamente inundados, constituem ambientes semelhantes aos 

leitos fluviais de  superfície, nos quais, conjugam-se os canais e as planícies de 

inundação. Podem também receber os detritos gravitacionais, a semelhança das galerias 

acima do nível da água.  
 

 Descrição das Brechas e Conglomerados Calcíticos da Mineração da Bocaina 

 
Durante as descrições dos depósitos cavernícolas da região da Mineração da Bocaina foi 

verificada aocorrência de diferentes conglomerados e brechas calcíticas, se descritas a 

seguir: 

 

• Brecha calcítica tipo I: do tipo matriz-suportada, apresenta clastos de calcário anguloso 

(variando de 0,5 cm a 10 cm), fragmentos de sherts em matacões (de 0,4 a >7,0cm de 

eixo maior), fragmentos de espeleotemas (de 0,3 a superiores a 20cm), seixos de 

hidróxido de manganês (de 0,2 a 0,5cm de  raio) arredondados e subarredondados e raro 

quartzo hialino. A mesma pode ocorrer apresentando estratos centimétricos plano-

paralelos conferindo correlação fluvial ao depósito. 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

205

• Brecha calcítica tipo II: do tipo clasto-suportada. Perdominam clastos angulosos a 

subangulosos de  calcário (de 0,3 a maior de 10 cm de eixo maior), fragmentos de shert 

angulosos, arredondados e  subarredondados, fragmentos de espeleotemas (de 0,3 a 

superiores a 20cm), seixos de hidróxido de  manganês (de 0,2 a 0,5 cm de raio) 

arredondados e subarredondados e raro quartzo hialino. 

 
• Brecha calcítica tipo III: do tipo clasto suportada, com predominância de clastos e 

matacões  angulosos de calcário, cujo eixo maior apresenta diâmetro que varia entre 7 e 

maior que 20cm (de  origem gravitacional).  

 
• Conglomerado calcítico tipo I: do tipo clasto-suportado, apresenta seixos arredondados 

de hidróxido de manganês, clastos subangulosos de cálcio, fragmentos de espeleotemas e 

raro quartzo. 

 
• Conglomerado calcítico tipo II: do tipo matriz-suportado, com seixos arredondados 

a sub- arredondados de hidróxido de manganês, clastos subangulosos de calcário, 

fragmentos angulosos  de shert e raro quartzo. 
 

 

5.1.6.2.1: Diagnóstico Bioespeleologico. 

 

Durante as investigações, varreduras das superfícies e classificação dos depósitos 

cavernícolas das 73  cavernas avaliadas foi constatado que oito delas possuem depósitos 

fossilíferos comprovados e 17 apresentam potencial para ocorrência dos mesmos (Quadro 

5.1.9).  
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Quadro 5.1.9 – Resumo dos Resultados da Avaliação Paleontológica 

CAVERNAS COM OCORRÊNCIA DE MATERIAL 
FOSSILÍFERO EM DEPÓSITO CAVERNÍCOLA 

CAVERNAS COM POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO 

Gruta dos Três Paleopisos Gruta BO 08 
Gruta da Assembléia das Conchas Passagem do Índio 

Gruta Coralinda Gruta BO 09 – Toca da Posse 
Loca da Fogueira II Gruta BO 26 
Gruta do Samurai Gruta BO 31 

- Gruta BO 52 
- Gruta Cabeça de Cachorro 
- Gruta da Cortina Úmida 
- Gruta dos Espinhos 
- Gruta do Labirinto 

 

Para as cavidades naturais avaliadas como “de potencial paleontológico” pela presença de 

conglomerados e/ou brechas, há que se salientar que a não detecção de registros 

fossilíferos nesse momento dos estudos não significa que as mesmas não os possuam. 

Sobretudo, os pacotes de brechas e conglomerados calcíticos devem ser considerados de 

suma importância para o registro  fossilífero e, portanto, relevantes para a avaliação 

paleontológica, tendo em vista dois fatores:  

 
• Ocorrência de fósseis e sedimentos (depósitos cavernícolas) da mesma natureza, seja 

em certas  cavidades naturais avaliadas no presente, seja em depósitos similares 

identificados durante a elaboração de trabalhos de cunho estratigráfico/paleontológico 

elaborados na mesma Unidade Espeleológica, como os trabalhos realizados para GECAL, 

Cal Assunção e Agrimig, todos nos  municípios de Arcos e Pains; 

 
• O fato de não ser possível, no âmbito do presente trabalho, a investigação do interior dos 

pacotes de  brechas calcíticas e conglomerados.  

 

Ainda sobre a ocorrência do registro paleontológico, deve ser salientado que fora do 

ambiente  cavernícola existe a possibilidade de ocorrência de depósitos sedimentares com 

potencialidade para ocorrência de fósseis, tais como: brechas calcíticas, conglomerados 
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calcíticos, tufos calcários e  escorrimentos calcíticos, depositados fora das cavidades, junto 

aos pacotes de rochas carbonáticas.  Outro registro paleontológico de relevância, presente 

na região da Mineração da Bocaina são os  pacotes de calcário estromatolíticos,  Trata-se 

de estromatólitos colunares que encerram diâmetros decimétricos a métricos, conforme  

descrito por Nobre e Coimbra (2000).  

 

Os Mapas Abaixo representam o perfil das cavidades com potencial para ocorrência de 

registros paleontológicos, apresenta foto das estruturas das cavidade e classifica os tipos 

de depósitos encontrados nas cavidades  
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 Representação das Cavidades com potencial para ocorrência do registro 

paleontológico  
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KLEBER JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR CREA - 40.949/D - MG 

(ESTUDO ELABORADO PELA: SETE - SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL)
TAMANHO:

01
LEONCIO JUNIO ALVES

Nome da cavidade natural: Gruta dos Três Paleopisos

Depósitos mais relevantes: Paleopisos apresentando Brecha Calcítica Tipo I com raro fragmento fossilífero.

Foto A : Vista dos paleopisos de dimenções métricas, conferindo 
à cavidade potencial para ocorrência do registo paleontológico.

Foto B: Detalhe da base do paleopiso intermediário, apresentando
Brecha Calcítica Tipo I, com fragmento ósseo (0,5cm) consolidado. 

Nome da cavidade natural: Gruta Assembléia das Conchas 

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica tipo I

Foto A: Detalhe para grande quantidade de carapaças de 
moluscos depositadas no piso da cavidade.

Foto B: Detalhe de fragmento de crânio de mamífero atual em 
processo de fossilização. 

Nome da cavidade natural:  Gruta Coralinda 

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica tipo I apresentando raro conteúdo fossilífero. 

Foto A: Vista de conduto,sendo o teto constituído por paleopiso
e por Brecha calcítica tipo I.No piso,  Calcítica escorrimentos 
calcíticos. 

Foto B: Detalhe para paleopiso, apresentando Brecha TipoI,
comfragmentoósseo(0,7Cm) consolidado, trata-se de vestígio fossilífero. 

EIA/RIMA - AMPLIAÇÃO MINA BOCAINA (CSN)

 



Nome da cavidade natural: Loca da Fogueira II 

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica tipo I

Foto A: Vista geral da região de entrada da cavidade. Foto B: Detalhe de fóssil (fragmentos de carapaças de moluscos) 
consolidado em Brecha calcítica tipo I

Nome da cavidade natural: Gruta do Samurai  

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica tipo I, Brecha calcítica tipo II e Brecha calcítica tipo III

Foto A: Brecha calcítica tipo I apresentando quantidade significativa
de carapaças de molusco em processo de mineralização por calcita. 

Foto B: Detalhe de fragmento de crânio de mamífero não fossilizado. 
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Nome da cavidade natural: Gruta BO 08 - Cavidade na Passagem do Índio  

Depósitos mais relevantes: não foram verificados depósitos importantes para a paleontologia  

Foto A: Vista geral dos depósitos na entrada da cavidade.
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CAVIDADES SEM POTENCIAL PARA OCORRÊNCIA DO REGISTRO PALEONTOLÓGICO

Nome da cavidade natural: Gruta BO 09 - Toca da Posse 

Depósitos mais relevantes: não foram detectados

Foto A: Brecha calcítica tipo I, posicionada abaixo dosanemólitos. Foto B: Detalhe de fragmento de crânio de mamífero não fossilizado
posicionado no piso da cavidade.

Nome da cavidade natural: Gruta BO 26  

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica tipo I. Não foram verificados vestígios fossilíferos nesta caverna. 

Foto  A:  Interior    da  caverna apresentando cortinas e 
escorrimentos calcíticos

Foto B: Detalhe de brecha calcítica tipo I
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Nome da cavidade natural: Gruta BO 30 

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica tipo I. Não foram detectados registros fossilíferos.

Foto A: Principais tipos de depósitos: escorrimentos calcíticos, 
anemólitos e coralóides.  

Foto B: Brecha calcítica do tipo I, sem a presença de registro 
paleontológico preservado. 

Nome da cavidade natural: Gruta BO 31 

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica tipo I, não foram detectados registros fossilíferos 

Foto A: Interior da cavidade, à direita cortinas, na porção esquerda
escorrimentos calcíticos e couve-flores.

Foto B: Detalhe dos coralóides posicionados na parede da caverna. 

Nome Cavidade Natural: Gruta BO 52   

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica tipo I e conglomerado calcítico do tipo II, no entanto não foram 

detectados vestígios fossilíferos. 

Foto A: Vista de paleopiso no teto da porção  Foto intermediária 
da caverna. 

B: Detalhe de paleopiso apresentando Conglomerado calcítico 
do tipo II.
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Nome da cavidade natural: Gruta Cabeça de Cachorro  

Depósitos mais relevantes: não detectado

Foto A: Detalhe de porção do piso da cavidade apresentando 
fragmentos ósseos, não consolidados  e não fossiizados. 

Foto  B:  Vista  do  interior  da  caverna  apresentando cosiderável 
quantidade de matacões angulosso de calcário. 

Nome da cavidade natural: Gruta da Cortina Úmida 

Depósitos mais relevantes: Conglomerado calcítico tipo I e brecha calcítica tipo I

Foto A: Vista da região de entrada apresentando diferentes 
espeleotemas. 

Foto B: Detalhe do conglomerado tipo II, posicionado no teto
 da cavidade.

Nome da cavidade natural: Gruta dos Espinhos 

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica tipo I e conglomerado calcítico tipo I

Foto A: Conduto do tipo lenticular vertical com brecha
calcítica na parede.

Foto B: Detalhe de brecha calcítica tipo III  
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Nome da cavidade natural: Gruta do Labirinto  

Depósitos mais relevantes: Brecha calcítica do tipo I. Não foram detectadas evidências fossilíferas

Foto A: Pacote de brecha calcítica do tipo I de aproximadamente
 2,2 m de espessura, no salão da entrada principal da cavidade.

Foto  B:  Detalhe  do  piso  do  nível inferior da cavidade caracterizado
 pela presença de mudcracks. 
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5.1.6.3. Aspectos Arqueológicos 

 

De acordo com AMMA (1999), as pesquisas arqueológicas sistemáticas na região de 

Arcos-Pains foram iniciadas na década de setenta, pelo Instituto de Arqueologia Brasileira 

(IAB-RJ), através do PROPEVALE - Programa de Pesquisas do Vale do São Francisco e 

do PRONAPA - Programa Nacional de Arqueologia; e pelo Setor de Arqueologia do Museu 

de História Natural e Jardim Botânico (MHN-JB/UFMG), através de estudos que visavam à 

identificação e o cadastramento de sítios arqueológicos.  

 
Estes estudos resultaram no cadastro de 35 sítios arqueológicos – a maioria classificada 

como sítio a céu aberto – apresentando, em boa parte, testemunhos de antigos 

acampamentos humanos. Os demais registros de ocupações pretéritas se encontram em 

abrigos sob rocha, sendo que, em alguns deles havia pinturas rupestres, dentre outros 

vestígios (AMMA, 1999). 

 
As características geológicas e geomorfológicas da região em que se situa a Mineração da 

Bocaina proporcionam o desenvolvimento de um relevo cárstico, com inúmeras variedades 

de formas. Tais ambientes integram, muitas vezes, importantes testemunhos da ocupação 

humana pretérita,especialmente da ocupação pré -histórica. 

 
Apesar da região de Arcos-Pains-Doresópolis apresentar grande potencial arqueológico, 

tendo em vista as ocorrências já registradas e a paisagem favorável, observa-se que, 

proporcionalmente a outras regiões também cársticas do estado de Minas Gerais, registra-

se um baixo índice de utilização derepresentações rupestres. 

 
Além dos sítios cerâmicos a céu aberto ou em abrigos sob rocha (paredões e/ou cavernas) 

e dos sítios rupestres, ocorrem também outras tipologias de ocupação, tais como: casas 

subterrâneas (Vargem Grande - Prous, 2006); blocos com afiadores em bordas de dolinas 

a céu aberto (Baeta & Alonso, 2002); e sítios lito-cerâmicos a céu aberto e em abrigo. 

Destaca-se, ainda, a ocorrência de sítios em cavernas, com a ocorrência - inédita à época 

e para o estado de Minas Gerais- de vestígios cerâmicos comprovadamente pré-coloniais 
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no interior de cavidades naturais, já em zona afótica, e que certamente não haviam sido 

carreados por processos naturais (M.T.T. Moura e A. Baeta – comunicação oral – década 

de 1980). Com o passar dos anos, outros estudos realizados na região continuaram 

aapresentar esse tipo de registro. Como esse registro não ocorre em outras localidades do 

estado, considera-se que esta seja uma característica de ocupação da província 

arqueológica de Arcos-Pains. A cerâmica arqueológica pré-histórica registrada nesta 

região é atribuída à Tradição Cerâmica Aratu- Sapucaí, também conhecida como cultura 

das urnas simples. Sua distribuição se estende por um enorme território que vai de São 

Paulo a Mato Grosso, apresentando inúmeras diferenças regionais (Prous, 1992). 

 
De acordo com AMMA (1999) e Baeta & Alonso (2002), os vestígios de vasilhames 

encontrados na  região de Arcos-Pains indicam produção por superposição helicoidal de 

roletes de pasta cerâmica (manufatura tipo acordelado); com antiplástico (matéria 

introduzida na pasta para que esta adquira condições de plasticidade que permitam que 

seja estruturada e queimada) de hematita, quartzo e feldspato, às vezes mica e grãos finos 

de areia; apresentando grande variedade na espessura dos fragmentos. A superfície de 

alguns utensílios parece ter sido alisada com alisadores vegetais – tipo sabugo de milho – 

e com alisadores líticos. Foi também observado o uso de engobo branco e, sobretudo, 

vermelho na superfície dos cacos – nos fragmentos muito finos foi observado 

especialmente engobo vermelho. Estes grupos ceramistas, de uma maneira geral, optaram 

pelas moradias em grandes acampamentos a céu aberto situados em colinas com perfil 

suave ou em  terraços baixos.  

 
As representações rupestres observadas na região são pertencentes ao Conjunto 

Estilístico denominado Planalto (ou Tradição Planalto), que é caracterizado pelo 

predomínio quantitativo ou pelo menos visual de representações zoomorfas (temática), 

destacando-se os quadrúpedes,  sobretudo os cervídeos. Há também zoomorfos 

flechados, associações de peixes ou cardumes,  antropomorfos muito esquematizados, 

nuvens de pontos, traços e bastonetes, que aparecem de forma isolada ou associados 

entre si. À exceção das prováveis cenas de caça, de grupos sociais e  também, em casos 

mais raros, as cenas de cópula e de parto, geralmente as figuras não formam cenas  
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explícitas. Quanto à técnica de representação rupestre, predominam as pintadas (tinta 

diluída) e  monocrômicas, destacando-se a cor vermelha, seguida pela amarela, branca e 

preta. 

 
Dentre os principais sítios com representações rupestres da região, destaca-se o Sítio 

Arqueológico  Posse Grande, que apresenta um conjunto estilístico rupestre mais peculiar, 

com figurações menos típicas, sugerindo, inclusive, a fusão com outras manifestações 

distintas da Tradição Planalto, tais  como as encontradas no sul da Bahia e norte de 

Minas, caracterizadas pelo uso de bicromia e tricromia, com temática baseada, sobretudo, 

em representações geométricas, denominada Tradição  (ou unidade estilística) São 

Francisco.  

 
Os estudos arqueológicos realizados na área da Mineração da Bocaina se iniciaram em 

1997, como parte integrante do Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle 

Ambiental – RCA/PCA desenvolvido pela DAM Projetos de Engenharia. Neste estudo 

foram identificados quatro sítios  arqueológicos pré-históricos na ADA, sendo um a céu 

aberto, denominado sítio lito-cerâmico Santo  Antônio, situado na margem direita do rio 

Santo Antônio; e três em entrada de caverna, denominados Labirinto; Complexo Caneleira 

I e II; e Toca do Índio. 

 

Em 1998 foi feita uma complementação do diagnóstico arqueológico, em um trecho da 

Mineração da Bocaina que compreendia uma diáclase alargada com quatro condutos, 

denominados: Gruta da  Diáclase 1, Gruta da Diáclase 2, Gruta da Diáclase 3 e Gruta da 

Diáclase 4. Contudo, neste trabalho não foi detectado nenhum vestígio arqueológico 

(Baeta & Paula, 1998). 

 

Em estudos realizados posteriormente foram identificados outras quatro cavidades com 

vestígios  arqueológicos pré-históricos e/ou históricos, denominadas: Samurai, Índio, Arco 

do Índio e Sexta Feira da Paixão.  
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No estudo de relevância ora apresentado, foi feita a visita por um arqueólogo a cada uma 

das 73  cavidades naturais subterrâneas em avaliação, para a realização de identificação 

apenas visual de vestígios arqueológicos e de locais e depósitos potencialmente 

favoráveis à arqueologia.  

 
Apesar de estar previsto na IN 02/2009 apenas a indicação da presença ou ausência de 

destacada relevância histórico-cultural ou religiosa como um dos atributos para a 

classificação do grau de  relevância máximo, conforme apresentado na metodologia, foi 

feito o preenchimento de uma ficha criada com a função de permitir que se registrem 

informações mais detalhadas dos vestígios visíveis e  que se indique eventual potencial 

arqueológico, sem qualquer tipo de intervenção no sítio. 

 
Tal procedimento resultou no registro de 12 locais de interesse para a arqueologia, sendo: 

cinco sítios  pré-históricos, três sítios históricos, quatro locais com uso religioso e três 

cavidades com sedimento  potencial para a ocorrência de vestígios.  

 

 

5.1.6.3.1 - Diagnóstico Arqueologico 

 
Foram vistoriadas 73 cavidades na área da Mineração da Bocaina, dentre elas, apenas, 

quatro apresentaram vestígios de ocupação pretérita pré-histórica e duas apresentaram 

vestígios de  atividades históricas, totalizando seis sítios arqueológicos. Outras cavidades 

possuem vestígios de presença humana recente, seja decorrente de atividades religiosas, 

turísticas ou apenas do uso como  abrigo das intempéries. 

 
Em virtude de se tratar apenas de uma vistoria técnica de arqueologia, voltada 

estritamente para a identificação visual de vestígios visíveis em superfície e/ou nas 

paredes. A partir dessa observação foi  realizado o preenchimento de uma ficha sucinta e 

o registro fotográfico. Nenhum tipo de intervenção foi efetuado nos locais visitados.  
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A seguir é apresentada a descrição sumária dos sítios arqueológicos e vestígios 

observados na área da  Mineração da Bocaina. 

 

 Sítios Pré-Históricos 

 
Toca do Índio – Sítio com uma profusão de fragmentos cerâmicos, dois fusos e dois 

fragmentos de  peças líticas lascadas. Todo este material se concentra em maior 

quantidade no interior da gruta, dentro de uma clarabóia, em zona abrigada. Também 

foram encontrados vestígios arqueológicos em Menor quantidade na entrada da cavidade. 
 

   
   Fotos 5.1.11: Lasca de quartzo hialino no interior da gruta            Fotos 5.1.12: Fragmentos de cerâmica na entrada da Gruta 

 

    
Foto 5.1.13: Fusos de cerâmica na gruta do interior da clarabóia.    Fotos 5.1.14: Fragmento de base de pote na gruta do 

                                                                                                                                  interior da clarabóia. 
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Fotos 5.1.15: Fragmento de peça lítica na entrada da gruta. 

 

 

Sexta-Feira da Paixão – Sítio com uma pintura rupestre na cor vermelha, muito apagada 

pela ação  de escorrimentos provenientes do calcário e apenas um fragmento cerâmico. 

Os vestígios estão  situados logo na entrada da gruta (Fotos 5.1.16 e 5.1.17).  

    
     Fotos 5.1.16: Pintura rupestre alterada por escorrimento.               Fotos 5.1.17:  Fragmento cerâmico na entrada da gruta. 

 

 

BO 051 – Sitio arqueológico situado no interior de uma gruta. Os vestígios, em sua 

totalidade  fragmentos cerâmicos, podem ser vistos sobre um espeleotema (estalagtite) – 

já apresentando agregação fisicoquímica pelo acúmulo de carbonato de cálcio - e na 

superfície do solo, em direção ao  fundo  da  gruta.  Existe,  ao  lado  do  espeleotema,  um  

pequeno  buraco  no  chão,  cuja  finalidade  é  desconhecida (Fotos 5.1.18 e 5.1.19). 
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       Fotos 5.1.18: Cerâmica sobre espeleotema.                 Fotos 5.1.19: Detalhe de fragmento cerâmico sobre espeleotema.  
 

 

 Sítios Históricos 

 
Caverna do Caco – BO 03 – Nessa caverna foi identificado, no interior da gruta, em zona 

afótica, um  único fragmento cerâmico, em cuja face que se encontrava voltada para cima 

se observam marcas  semelhantes àquelas deixadas pelo uso de torno na fabricação de 

vasilhames cerâmicos. Visto que se  trata apenas de um levantamento de potencial 

arqueológico, sem autorização para qualquer tipo de intervenção por parte do arqueólogo, 

o fragmento não foi retirado do local de depósito para uma verificação mais acurada (Foto 

5.1.20). 

 

 
Fotos 5.1.19: Fragmento cerâmico com marca de torno. 
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Salitreira CSN -Conjunto composto por um abrigo e uma galeria contíguos que, segundo 

informações orais teria sido aberta para extração de salitre (Foto 5.1.20). 

 

 
Fotos 5.1.20: Vista da Galeria de Exploração de Salitre. 

 
 Vestígios recentes 

 

Nas cavidades descritas a seguir foram encontrados vestígios de presença humana 

recente: 

• Abrigo da Placa Preta BO025– Abrigo com restos de fuligem nas paredes, 

aparentemente provocadas por constantes fogueiras que por ali eram acesas (Foto 

5.1.21).  

 
• Gruta CSN - Cavidade com restos de vidro e madeira possivelmente descartados como 

lixo ou atividades religiosas (Foto 5.1.22). 

 
• Gruta do Samurai – Esta é uma grande gruta que apresenta em seu interior resto de um 

muro (Foto  5.1.23). 

 
• Abrigão das Três Colunas (Caneleiras) BO 036 – Abrigo com patamares escalonados. O 

teto do patamar superior possui uma intensa pátina escura deixada por constantes 

fogueiras (Foto 5.1.24). 
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                         Fotos 5.1.21: Detalhe da Fuligem.                           Fotos 5.1.22: Vista para Caco de Vidro no Interior da Gruta 

   
   Fotos 5.1.23: Resto de Muro de Pedra no Interior da Gruta                 Fotos 5.1.24: Vista para Intensa Fuligem na Gruta 

 

 

5.1.6.4. Avaliação das Cavidades Naturais Subterrâneas da Mineração Bocaina (CSN)  

 

5.1.6.4.1. Geoespeleologia 

 

Nos trabalhos de campo realizados para o estudo ora apresentado foram vistoriadas 73 

cavidades que foram caracterizadas e fotografadas sistematicamente. Conforme 

apresentado anteriormente, deste total, 67 cavidades já eram previamente conhecidas e já 

haviam sido mapeadas. Dessas, 17 cavidades  apresentam desenvolvimento linear (DL) 

acima de 30m e 50 cavidades entre 5 e 30m. O restante, 06 (seis), são novas cavidades 

identificadas durante o desenvolvimento do presente trabalho – todas pertencentes ao 
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grupo com desenvolvimento entre 5 e 30m. Com base no empilhamento estratigráfico 

proposto e representado pela seção estratigráfica esquemática da Mina da Bocaina 

observa-se que a maior parte das 17 cavernas ocorre, sobretudo, no pacote denominado 

calcarenitos cinza escuros e bem recristalizados (limitado dentre ascotas altimétricas de 

671 a 730m). Foi verificada a presença de apenas duas cavernas (Gruta da Coral e 

Passagem Coral) no pacote descrito por Magalhães (1988) como dolarenitos cinza claros 

com níveis estromatolíticos. O tratamento estatístico das fraturas e diáclases, baseado nos 

estereogramas, indica uma maior concentração dos condutos e demais feições de 

dissolução segundo as direções preferenciais 330° e 70°. 

 
A seguir é apresentada a caracterização sumária das cavidades analisadas. 

 
 Caracterização sumária das demais cavidades naturais analisadas 

 
• Gruta da CSN (1) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

fino , de cor cinza escuro, com intercalação de níveis dolomíticos, com presença de 

estratificações cruzadas de pequeno porte. As seções transversais dos condutos 

apresentarem formas predominantemente do tipo lenticular vertical, o que sugere uma 

predominância dos processos vadosos durante a formação desta caverna. No entanto, 

muitos condutos circulares e elípticos atestam para uma fase freática. Acaverna apresenta 

um padrão tipicamente reticular ou “network” (Palmer, 1991). 

 
• Gruta Labirinto (2) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

fino, de cor cinza médio a escuro, com presença de nível de intraclastos. As seções 

transversais dos condutos apresentarem formas predominantemente do tipo lenticular 

vertical, o que sugere a predominância dos processos vadosos durante a formação desta 

caverna. No entanto, muitos condutos circulares eelípticos atestam para uma fase freática. 

A caverna apresenta um padrão tipicamente reticular ou“network” (Palmer, 1991). 
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• Gruta Toca do Índio (3) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

fino, com ondulações em níveis de marga, ocorrência de oolitos de sílica e nódulos de 

chert. São predominantes as formas do tipo lenticular horizontal, subordinadamente formas 

circulares e conjugadas. A caverna apresenta padrão de planta baixa do tipo meandrante 

(Palmer, 1991). 

 

• Gruta da Caneleira I (4) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

fino, cinza escuro, com partes maciças e outras plaqueadas. Predominam as formas do 

tipo lenticulares horizontais. A caverna apresenta um padrão tipicamente reticular ou 

“network” (Palmer, 1991). 

 

• Gruta da Caneleira II (5) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenitos 

calcíticos de coloração cinza escuro a negro, intercalado com calcilutitos. Ocorrência de 

níveis com intraclastos em alto relevo, exibindo bordas silicificadas. É verificada seção 

transversal do tipo lenticular vertical. Linear(Palmer, 1991). 

 

• Abrigo Labirinto (6) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

fino, de cor cinza médio a escuro, presença de nível de intraclastos. Ocorre predomínio 

das formas lenticulares verticais. O padrão da planta baixa é linear. A caverna apresenta 

sua gênese relacionada à dissolução segundo as fraturas de direções 60° e 350°, 

predominando os processos vadosos.  
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• Gruta do Arco do Índio (7)  

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenitos 

fino, com ondulações em níveis de marga, ocorrência de oolitos de sílica e nódulos de 

chert. Predominam as formas do tipo lenticular horizontal, subordinadamente formas 

circulares e conjugadas. A caverna apresenta padrão de planta baixa do tipo meandrante 

(Palmer, 1991). 

 

• Abismo Maria Sapuda (8)  

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcário de 

tonalidade cinza claro, com superfície quase negra – biofilme. Predominam as formas do 

tipo lenticular vertical eretangular. A caverna apresenta padrão tipicamente retilínea 

(Palmer, 1991). 

 

• Gruta da Coral (9) 

 

Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

cinza escuro, fino, com intraclastos. Os principais condutos desta cavidade, apresentam 

seções transversais do tipo lenticular vertical, formas conjugadas (principalmente circular) 

ocorrem de maneira subordinada. A caverna apresenta padrão do tipo Linear (Palmer, 

1991). As seções transversais dos condutos que apresentam formas do tipo lenticular 

vertical, sugerem uma predominância dos processos vadososdurante a formação desta 

caverna.  

 

• Gruta Passagem da Coral (10) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

dolomítico,de coloração cinza escuro a negro. A caverna apresenta um padrão tipicamente 

retilínea (Palmer, 1991). 
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• Abismo da Coral (11) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

cinza escuro, fino, com intraclastos. As formas dos cortes dos condutos é lenticular 

vertical. A caverna apresenta um padrão tipicamente meandrante (Palmer, 1991). 

 

• Abismo do Escravo (12) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenitos 

calcíticos, com laminações de margas. A forma predominante dos cortes dos condutos é 

lenticular vertical, localmente elíptica a cilíndrica, o que sugere o predomínio dos 

processos vadosos durante a formação desta caverna. O padrão da planta baixa é linear 

(Palmer, 1991), segundo direção 170°. 

 

• Gruta do Samurai (13) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenitos 

calcíticos de coloração cinza escuro a negro, intercalado com calcilutitos. Ocorrência de 

níveis com intraclastos em alto  relevo,  exibindo  bordas  silicificadas.  As  formas 

predominantes dos cortes dos condutos são elongadas segundo o acamamento sub-

horizontal, podendo, ainda, ocorrer formas compostas. O padrão de planta baixa é 

meandrante, localmente linear (Palmer, 1991). 

 

• Gruta das Raízes (14) 

 

Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

fino  a médio, de coloração cinza médio, com níveis de intraclastos em alto relevo e ainda 

com níveis de ondulações milimétricas de marga. As formas dos cortes dos condutos 

predominantes são do tipo lenticularhorizontal; as formas circulares e lenticulares verticais, 

ocorrem de forma subordinada. O padrão de planta baixa é tipicamente meandrante 

(Palmer, 1991). 
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• Gruta Sexta Feira da Paixão (15)  

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

fino, cinza escuro com partes maciças e outras plaqueados. As formas dos cortes dos 

condutos predominantes são do tipo lenticulares verticais, sugerindo uma predominância 

dos processos vadosos durante a formação desta; podendo ocorrer, ainda, o elíptico, 

sendo o eixo vertical elongado. O padrão de planta baixa é tipicamente reticular ou 

“network” (Palmer, 1991). 

 

• Gruta dos Espinhos (16)  

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

fino a médio, com nível de intraclastos. As formas dos cortes dos condutos são 

predominantemente do tipo lenticular vertical. Ocorrem, ainda, formas compostas, na 

maioria das vezes, com o eixo maior verticalizado. O padrão de planta baixa é tipicamente 

retilíneo (Palmer, 1991). 

 

• Meandro da Posse Grande (17) 

 
Cavidade posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito 

fino de coloração cinza escuro, calcítico com intraclastos. As formas dos cortes dos 

condutos são conjugadas (elípticos, circulares etc.), com tendência de elongação segundo 

o eixo vertical. A ausência de seções transversais do tipo lenticular vertical, sugere uma 

predominância dos processos freáticos durante a formação desta cavidade dissolução 

durante fase freática. O padrão de planta baixa é meandrante (Palmer, 1991). 

 

• Loca da CSN I(18) 

 
Cavidade situada na borda e meia encosta de maciço calcário. Apresenta projeção 

horizontal de 23,57m, sendo seu padrão de planta baixa do tipo retilíneo; e de corte de 

conduto, referencialmente o tipo lenticular vertical.  Encontra-se posicionada em nível 
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estratigráfico caracterizado pela presença e calcarenito cinza escuro, grosseiro, com 

direção preferencial de fraturamento de 320/85. O piso da avidade é constituído por 

sedimento terrígeno, assim como por blocos e matacões de calcário. Estão presentes os 

seguintes depósitos de águas circulantes: escorrimentos calcíticos, couve-flores e  

cralóides.  

 

• Loca da CSN II(19) 

 
Cavidade situada na borda e meia encosta de maciço calcário. Apresenta projeção 

horizontal de 19,2m, sendo seu padrão de planta baixa do tipo retilíneo sendo localmente 

meandrante. Posicionada em nível estratigráfico caracterizado pela presença de 

calcarenito cinza escuro, grosseiro, sendo as direções preferenciais de fraturamento: 

330/90 e E-W/85. O piso da cavidade é constituído por sedimento terrígeno, blocos a 

matacões de calcário e fragmentos de espeleotemas. Encontram-se presentes os 

seguintes depósitos de águas circulantes: escorrimentos calcíticos, couve-flores, 

coralóides, brechas calcíticas, estalactites e cortinas. 

 

• Loca da CSN III (20) 

 
Cavidade situada no interior de maciço calcário próxima à região de topo, posicionada em 

nível estratigráfico caracterizado pela presença de calcarenito cinza escuro, grosseiro. A 

direção preferencial de fraturamento é 320. Apresenta projeção horizontal de 6,7m, sendo 

seu padrão de planta baixa do tipo amebóide. O piso da cavidade é formado por 

sedimento terrígeno, blocos e matacões de calcário e material orgânico em decomposição. 

Encontram-se presentes os seguintes espeleotemas: escorrimentos calcíticos, couve-

flores, coralóides e cortinas. 

 

• Gruta da Salitreira (21) 

 
Situada em borda de maciço calcário de grande porte, em base de paredão com altura 

média superior a 20m. Apresenta projeção horizontal de 61,7m e desnível de 4,8m. O 
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padrão de planta baixa é do tipo retilíneo, sendo a morfologia de corte de conduto do tipo 

lenticular horizontal (segundo a SO) e lenticular vertical. Salienta-se que grande parte da 

cavidade foi escavada pelo homem para fins minerários. Principais espeleotemas: 

escorrimentos, estalactites, coralóides e couve-flores. 

 

• Gruta do Pombo de Pedra (22) 

 
Caverna situada no interior de maciço, em diáclase de orientação NW/SE. Apresenta 

desenvolvimento  linear de 45,9m, projeção horizontal de 45,5m e desnível de + 2,8m. 

Segundo Palmer (1991), o padrão morfológico de planta baixa da caverna é do tipo 

esponjiforme/amebóide, sendo predominantes as morfologias de corte de conduto do tipo 

lenticular vertical. O piso da cavidade se constitui de blocos e matacões na região da 

entrada e por sedimentos e espeoleotemas (piso estalagmítico) no seu interior.  A 

cavidade se caracteriza por uma elevada densidade de espeleotemas por unidade de 

área, tendo sido identificados os seguintes tipos: escorrimentos calcíticos, coralóides, 

estalagmites, estalactites, colunas, cortinas, microtravertinos, travertinos, coralóides tipo 

"couve-flor", paleopiso, e helictites. Destaca-se a presença de brecha calcítica no interior 

da cavidade apresentando incrustações de conchas de moluscos. Há presença de água de 

exsudação, gotejamento e empoçamento no interior  da caverna.  

 

• BO 01 (Caverna do Osso de Cão) 

 
Caverna situada na base e no contorno de afloramento de maciço com altura do paredão 

escalonado inferior a 12m. O desenvolvimento estimado da cavidade é de 15m. Possui 

morfologia de entrada do tipo lenticular horizontal com 2m de altura e 6m de largura. O 

piso da entrada é constituído predominantemente por blocos de calcário. A morfologia da 

planta baixa é do tipo esponjiforme. Há um desnível de 2m entre a entrada e o fundo da 

cavidade. Foram verificados espeleotemas como escorrimentos calcíticos, cortinas, 

coralóides, coralóides do tipo couve-flor, estalactites. Há presença de ossos de animais no 

seu interior. 
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• BO 02 (Caverna da Capelinha) 

 
Caverna situada no contorno e a meia altura (2m de desnível) de maciço. A cavidade tem 

desenvolvimento de 6m seguindo aproximadamente a direção S (170º). A morfologia da 

entrada é  composta, lenticular vertical e lenticular horizontal, com altura de 2m e largura 

5m. O piso da entrada é predominantemente formado espeleotemas do tipo travertino. A 

morfologia de planta baixa é triangular; e a do conduto principal único é lenticular vertical. 

Os espeleotemas observados foram: escorrimentos calcíticos cortinas, coralóides, 

travertino, estalactites. A presença de guano no interior da cavidade.  

 

• BO 03 (Caverna do Caco) 

 

Caverna situada na base e borda maciço. A morfologia de entrada é composta (lenticular 

horizontal e poligonal) e tem cerca de 3,5m de largura e 2m de altura. Desenvolve-se 30m 

em um conduto principal cuja morfologia é do tipo lenticular horizontal predominantemente. 

A morfologia de planta baixa é do tipo retilínea. O piso é composto predominantemente por 

blocos  de  calcário  na  sua  entrada e por sedimentos terrígenos em seu interior. Há uma 

linha de drenagem efêmera com  sumidouro próximo à base C3. Os espeleotemas 

observados foram: escorrimentos calcíticos, cortinas, coralóides, estalactites, estalagmites, 

represas de travertinos, microtravertinos, coluna. Foram  constatados ainda a presença de 

ossos de animais, guano e fragmento de cerâmica arqueológica com aproximadamente 

10cm de comprimento no interior da cavidade. 

 

• BO 04 (Caverna Úmida)  

 

Caverna situada no interior do maciço a meia altura de parede com altura inferior a 20m. 

Desenvolve- se 15m para S (aproximadamente) segundo conduto principal e único e 

apresenta morfologia de  planta baixa retilínea. A morfologia da entrada é lenticular 

horizontal tendo 6m de largura e 4m de  altura; e a do conduto principal é 

predominantemente do tipo lenticular horizontal. 
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 O piso da cavidade é constituído por blocos na sua entrada e no seu interior. Há pouca 

quantidade de  espeleotemas dentre eles foram vistos escorrimentos calcíticos e 

coralóides. A cavidade apresenta duas pingueiras no seu interior estabelecendo teor de 

umidade relativamente alto. 

 

• BO 05 (Caverna da Barriga) 

 
Caverna situada a cerca de 2,5m de altura, em um paredão cerca de  20m. Apresenta 

desenvolvimento para S de aproximadamente 9m. A morfologia da entrada é do tipo 

lenticular horizontal, com altura de 1,5m e a largura estimada em 10m; e a morfologia da 

planta baixa é poligonal. O piso é constituído,  predominantemente por rocha sã, sendo 

comum o recobrimento por espeleotemas do tipo  escorrimentos e também por coralóides. 

Os espeleotemas observados foram: escorrimentos calcíticos,  coralóides e coralóides do 

tipo couve-flor. 

 

• BO 06 (Caverna e Passagem do Cipó Retorcido) 
 

Caverna e passagem situadas na base e na borda exterior de maciço com parede de 

altura inferior a 20m. A cavidade se desenvolve 9m para NE. A altura da entrada é 1,80m e 

largura é estimada em 1,5m. A morfologia de entrada e do conduto principal único do tipo 

lenticular vertical; e a da planta baixa é  do tipo amebóide, o piso é constituído por blocos 

de calcário e sedimentos terrígenos. Na cavidade ocorrem espeleotemas dos tipos: 

escorrimentos calcíticos, cortinas, coralóides; e na passagem, dos tipos: colunas e uma 

represa de travertino no fundo da caverna. 

 

• BO 07 (Pequeno Abrigo dos Degraus) 

 
Abrigo situado na base e no contorno de maciço com 6m de profundidade, que se 

desenvolve para  NE. Possui morfologia de planta baixa do tipo amebóide. A largura da 

entrada estimada em 3m e da altura em 1,5m, sendo a morfologia de entrada do tipo 

lenticular vertical. Há outra entrada pequena com conduto orientado SE/NW O piso é 
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constituído por blocos de calcário e sedimentos terrígenos. Há um desnível negativo no 

piso junto à parede NW no interior da cavidade estimado em 1m. Presença de 

espeleotemas do tipo: escorrimentos calcíticos, cortinas, estalactites. 

 

• BO 08 (Cavidade na Passagem do Índio) 

 
Caverna situada na base e no interior de diáclase de orientação W/E, que se conecta à 

Caverna da  Passagem do Índio. Desenvolve-se 7m para SW. A morfologia de entrada e 

do conduto principal único  do tipo lenticular vertical. A morfologia da planta baixa é 

composta: poligonal na entrada e retilínea no conduto principal único. O piso é constituído 

por sedimentos terrígenos predominantemente no interior e blocos rochosos na entrada. 

Ocorrem espeleotemas dos tipos: escorrimentos calcíticos,coralóides, estalactites.  

 

• BO 09 (Toca da Posse) 

 
Caverna situada à meia encosta de maciço menor que 20m, próximo a uma linha de 

drenagem efêmera no interior de diáclase de orientação aproximada N/S. No paredão 

ocorrem cavidades de dimensões decimétricas. A morfologia da planta baixa é triangular; e 

a da entrada é subcircular. O piso é constituído blocos rochosos recobertos por 

escorrimentos calcíticos na entrada e o interior o solo é  formado por sedimentos argilo-

arenosos. Há grande quantidade de espeleotemas - quase todo o interior é recoberto por 

escorrimentos calcíticos (principalmente junto à coluna na entrada da cavidade). Ocorrem, 

também, coralóides e cortinas estalactites. Há um conduto superior que se desenvolve 

para SE, a 2m do piso, cuja base é um paleopiso.  

 

• BO 10 (Loca da Fogueira I)  

 
Abrigo situado à meia encosta e no interior de maciço em paredão constituído por placas 

horizontais e com altura inferior a 8m. A morfologia da planta baixa é do tipo amebóide e a 

morfologia de entradaé lenticular horizontal. O piso é formado por rocha sã recoberta por 

escorrimentos. Há um desnívelpositivo na entrada da cavidade e um desnível negativo no 
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fundo desta. Foram verificados espeleotemas como escorrimentos calcíticos, colunas, 

estalactites e coralóides do tipo couve-flor.  Presença de brecha no interior da cavidade.  

 

• BO 11 (Loca da Fogueira II) 

 
Abrigo situado no terço superior de encosta de maciço em paredão constituído por placas 

horizontais no interior de diáclase, sendo a altura da parede inferior a 8m. Desenvolve-se 

por cerca de 8m na direção SW. A morfologia da planta baixa do tipo triangular. O piso é 

formado por rocha sã por vezes recoberta por escorrimentos. Foram verificados 

espeleotemas como escorrimentos calcíticos. Foram  também observadas duas fogueiras 

(indicativo de potencial arqueológico). Esta cavidade dista aproximadamente 30m da Loca 

da Fogueira I (CSN 11). 

 

• BO 12 (Reentrância da Posse) 

 

Reentrância situada na metade superior de encosta de maciço, no interior de diáclase, 

cujo paredão, que possui cerca de  7m de altura, é constituído por placas horizontais. A 

cavidade se desenvolve por  5m na direção SW, sendo a morfologia da planta baixa do 

tipo triangular. O piso é formado por  serrapilheira (predominantemente folhas) e 

sedimentos argilosos. Há muito pouco escorrimento calcítico na parede NE interna. 

 

• BO 13 (Gruta da Coralinda I) 

 
Caverna situada na base de maciço, cuja altura estimada do paredão é de 10,0m. O 

desenvolvimento linear topografado é de 18,5m, a projeção horizontal é 18,3 e o desnível 

é +1,9m. A planta baixa da cavidade apresenta padrão morfológico do tipo 

esponjiforme/amebóide, sendo a morfologia de corte do conduto do tipo lenticular vertical. 

O piso se caracteriza por blocos e matacões abatidos, por vezes recobertos por 

espeleotemas na região da entrada e, no interior, predomina o piso estalagmítico.  Foram 

observados espeleotemas em elevada quantidade por unidade de área, tanto nas paredes 

quanto no piso e no teto, tendo sido identificados os seguintes tipos: escorrimentos 
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calcíticos,  coralóides, estalagmites, estalactites, cortinas, microtravertinos, travertinos, 

coralóides tipo "couve-flor" e paleopiso. A caverna apresenta registro fossilífero, 

representado por fragmento de carapaça de molusco, em meio a uma brecha calcítica. 

 

• BO 14 (Abismo da Coralinda)  

 

Abismo situado à meia altura de paredão inferior a 10m no interior de diáclase. 

Desenvolve-se para aproximadamente de 7m. A morfologia da planta baixa é 

predominantemente do tipo circular. A entrada esta situada em desnível positivo com cerca 

de 3m em relação ao piso exterior em função da  presença de um grande bloco abatido. 

Apresenta  morfologia do tipo lenticular vertical. No interior da cavidade há um abismo com 

cerca de 1m de diâmetro e desnível aproximado de 4m. Os espeleotemas são dos tipos: 

escorrimentos calcíticos e coralóides no interior da cavidade.  

 

• BO 15 (Gruta Arrepiada) 

 
Cavidade situada à meia altura de maciço em paredão inferior a 10m no interior de 

diáclase.  Desenvolve-se aproximadamente 9m para N. A morfologia da planta baixa é 

composta pelos tipos  triangular (entrada) e retilíneo (conduto). A morfologia do corte do 

conduto é do tipo lenticular  vertical, sendo a mesma morfologia da entrada. No piso da 

entrada observa-se presença de blocos de  calcário abatidos. O conduto principal e único 

apresenta desnível vertical (em relação à entrada) e há  um conduto inferior na parede W 

no interior da cavidade. Os espeleotemas são dos tipos escorrimentos calcíticos e 

coralóides.  

 

• BO 16 (Gruta da Coralinda II) 

 
Caverna situada na base e no interior de maciço de paredão com altura inferior a 10m. 

Desenvolve-se por aproximadamente 30m. A morfologia de planta baixa é do tipo 

amebóide e a morfologia da  entrada é lenticular vertical, sendo esta a morfologia 

predominante nos condutos. Apresenta duas  entradas uma principal e outra secundária 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

230

próxima a uma clarabóia. O piso é constituído por sedimentos terrígenos argilosos e, por 

vezes, rocha sã e blocos. Foi constatada a presença de água em seu interior. Os 

espeleotemas presentes são escorrimentos calcíticos, coralóides, estalactites e cortinas. 

  

• BO 17 (Passagem do Tigre)  

 
Cavidade  situada  na  base  e  no  interior  de  diáclase em maciço onde o paredão não 

ultrapassa 15m. Seu desenvolvimento estimado é de 10m para S. A morfologia da entrada 

é lenticular horizontal. O piso é constituído por sedimentos terrígenos argilosos e blocos 

por vezes com concreções. As paredes  internas são normalmente lisas e em parte da 

cavidade elas simétricas. Há muito pouca presença de  espeleotemas representadas 

exclusivamente por escorrimentos calcíticos.  

 

• BO 18 (Caverna do Conduíte)  

 

Caverna situada à meia altura e na borda de maciço calcário cujo paredão tem altura 

inferior à 20m.  Desenvolve-se na direção N por aproximadamente 6m. A morfologia de 

planta baixa é retilínea e a morfologia da entrada e do conduto são lenticulares verticais. O 

piso é formado por blocos de  calcário. Há um desnível negativo de 1,5m 

aproximadamente no sentido do interior da cavidade. Os espeleotemas são ausentes 

nesta cavidade.  

 

• BO 19 (Abrigo das Conchas)  

 

Abrigo situado na borda e na base de maciço em paredão com altura inferior a 10m. 

Desenvolve-se segundo o acamamento subhorizontalizado do calcário plaqueado, com 

teto escalonado em dimensões centimétricas segundo o acamamento. A morfologia da 

entrada é do tipo lenticular  horizontal. Há um desnível de 1,5m entre a extremidade S e a 

extremidade N da entrada. O piso é  formado predominantemente por blocos de calcário. 

Há poucos espeleotemas, apenas escorrimentos calcíticos. Registra-se a presença de 
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conchas de moluscos em meio à matacões. 

 

• BO 20 (Passagem do Retângulo do Meandro)  

 

Caverna  situada  à  meia  altura  (a  cerca  de  2m  da  base  e  do  contorno  do  maciço),  

em  paredão  com  altura inferior a 20m. O desenvolvimento estimado é de 12m. A 

morfologia da entrada é do tipo lenticular horizontal e a do conduto que constitui uma 

passagem é do tipo poligonal. O piso é formado por rocha sã. Os espeleotemas 

observados foram escorrimentos calcíticos, coralóides,  estalactites, estalagmites, cortinas 

e anemólitos (presente na entrada). 

 

• BO 21 (Assembléia das Conchas) 

 
Caverna situada à meia encosta de vertente na base de um paredão escalonado, cuja 

altura é inferior a 5m. O desenvolvimento estimado da cavidade é de 18m. A morfologia de 

planta baixa é do tipo  retilínea a network; e a de corte do conduto é do tipo lenticular 

vertical (principal) e lenticular horizontal (secundário). É caracterizada por uma grande 

quantidade de conchas (carapaças) de  moluscos depositadas principalmente sobre o piso 

da cavidade. Os principais espeleotemas encontrados são: coralóide, couve-fores, 

cortinas, escorrimentos calcíticos e estalactites.  

 

• BO 22 (Loca da Entrada Subcircular)  

 
Cavidade situada no interior do maciço, em um paredão é inferior a 5m de altura, a cerca 

de 1,5m do chão. A cavidade se desenvolve por cerca de 7m para SW. A morfologia de 

corte da entrada e do conduto principal, que possui paredes lisas, é subcircular; a de 

planta baixa é retilínea. A largura da entrada é de 1,20m e o piso é de rocha sã. Dentro da 

cavidade predominam sedimentos. Há anemólitos na parede da entrada e os 

espeleotemas observados no interior foram: escorrimentos calcíticos cortinas, travertinos, 

estalactites. 
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• BO 23 (Reentrância do Topo da Dolina) 

 

Reentrância situada próximo ao topo de maciço a cerca de 3m de altura, no interior de 

uma dolina de  abatimento. O paredão escalonado tem altura inferior à 30m. A cavidade se 

desenvolve 6m para SE A morfologia de corte de conduto da entrada é lenticular vertical e 

tem cerca de 1m de largura e 2m  de altura. Localmente a morfologia de corte de conduto 

é mista (lenticular vertical e subcircular); e a da  planta  baixa  é  do  tipo  retilínea.  Há  

presença  de  anemólitos  na  parede  da  entrada.  O  piso  é  composto por rocha sã e 

por blocos de calcário recobertos por escorrimentos calcíticos. Há  predomínio de 

preenchimento químico no interior da cavidade, sendo que foram observados  

espeleotemas tais como: escorrimentos calcíticos, coralóides, estalactites, estalagmites, 

colunas, piso estalagmítico. Foi constatada ainda a presença de lapiás horizontalizados na 

parede SW da cavidade.  

 

• BO 24 (Cavidade das Represas e Pérolas)  

 

Cavidade situada no interior de maciço próximo ao topo (2,5m) dentro de dolina de 

abatimento. A cavidade  se  desenvolve  7m  em  um  só  conduto  e  apresenta duas 

entradas, uma voltada para NE e  outra voltada NW. Há um desnível positivo na entrada 

NE que tem 2m de largura e 0,6m de altura. A morfologia de corte do conduto da entrada 

NE é do tipo mista (lenticular vertical e subcircular); a da  entrada NW também é composta 

(lenticular vertical, lenticular horizontal e poligonal); e a da planta  baixa da cavidade é do 

tipo amebóide. O piso é composto por rocha sã recoberta por espeleotemas do tipo 

escorrimentos calcíticos. Predominam espeleotemas como represas de travertinos e 

pérolas de cavernas. Na parede da entrada nota-se a presença de anemólitos. 

 

• BO 25 (Abrigo da Placa Preta) 

 
Abrigo situado na base e no contorno de maciço em paredão com altura inferior a 5m, 

constituído por  calcário plaqueado, disposto subhorizontalmente. Observa-se, localmente, 
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fraca deformação da rocha  exibida por dobramentos pouco acentuados. A largura 

estimada do abrigo é de 15m sendo que a  altura do teto varia de 0,4 a 4m O piso é 

constituído predominantemente por blocos abatidos e matacões. Presença de 

escorrimentos calcíticos, estalactites e estalagmites. Na entrada do abrigo junto à parede 

NW foi observada a presença de anemólitos.  

 

• BO 26 (Caverna da Passagem Simétrica) 

 

Caverna situada no interior de maciço próximo a região de topo, localizada no fundo de 

diáclase cuja orientação é ESE/WNW e com largura média de 3m. No interior da diáclase 

existem dois condutos, sendo que o primeiro, localizado junto à parede norte, desenvolve-

se horizontalmente na direção NE por cerca de 5,5m. Possui morfologia de corte de 

entrada lenticular vertical, sendo as paredes internas simétricas. O piso é 

predominantemente constituído por sedimentos terrígenos. Há um nível de paleopiso na 

parede leste da cavidade. Foram observados espeleotemas como escorrimentos  

calcíticos e lustres. A outra cavidade dista 5m para leste da primeira e possui 

desenvolvimento de cerca de 6m para leste. Eexibe desnível positivo para o interior da 

cavidade em função da presença de grandes blocos abatidos no seu interior e possui, pelo 

menos, mais duas entradas e duas clarabóias. Os espeleotemas observados foram 

escorrimentos calcíticos e coralóides.  

 

• BO 27 (Caverna dos 3 Paleopisos) 

 

Caverna situada na porção terminal de diáclase de direção NW-SE, à meia encosta, 

próximo à região  de topo do maciço calcário. Apresenta morfologia de planta baixa do tipo 

retilínea a amebóide; e de  corte do conduto do tipo lenticular vertical e desenvolvimento 

linear de 15m. É caracterizada por uma grande quantidade e diversidade de 

espeleotemas, sendo abundante os paleopisos, formados por  brechas calcíticas e 

escorrimentos calcíticos. São observados mais de cinco paleopisos nesta cavidade. 

Ocorrem, ainda, estalactites, cortinas, anemólitos, cortinas serrilhadas, canudos, elictites, 
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ninho de pérolas, travertinos, micro-travertinos, coralóides e couve flores. Ressalta-se que 

localmente foram identificados fragmentos ósseos fossilizados em dois pontos na brecha 

calcítica sob o paleopiso.  

 

• BO 28 (Loca das Abelhas Vigilantes)  

 
Caverna situada no contorno de maciço à meia altura (a cerca de 1,8m). A morfologia de 

corte do conduto da entrada é mista (lenticular vertical e lenticular horizontal). O piso da 

cavidade é constituído por rocha sã recoberta por espeleotemas do tipo escorrimento 

calcítico. Possui 3,0m de largura na entrada e 1,5m de altura. O desenvolvimento é 

predominantemente horizontal por cerca de 6,0m para sul. Os espeleotemas observados 

foram: escorrimentos calcíticos, cortinas, coralóides, coralóides do tipo couve-flor, 

travertino. Foi observada a presença de conchas no interior da cavidade. 

 

• BO 29 (Sumidouro da Ponta) 

 
Caverna situada na base e no contorno de maciço. A parede apresenta altura inferior à 

10m, com  condutos de pressão de diâmetros centimétricos e decimétricos. Sseguindo 

para leste cerca de 10m ocorrem pelo menos dois outros sumidouros menores em 

pequenos abrigos (altura inferior a 1,0m e largura inferior a 2,0m). A cavidade se 

desenvolve horizontalmente por cerca de 8m para sul. A morfologia de planta baixa é do 

tipo amebóide; e a de corte de conduto da entrada é lenticular  vertical. A largura é de 

3,8m e a altura varia em torno de 2,0m. O piso é constituído por sedimentos  argilo-

arenosos na entrada e recoberto por espeleotemas no interior (escorrimentos calcíticos). O  

preenchimento da cavidade é predominantemente químico. Os espeleotemas presentes 

são: escorrimentos calcíticos, cortinas, estalactites lustres. Há uma linha de drenagem 

(seca por ocasião da visita) que se dirige para o fundo da cavidade que funciona como um 

sumidouro efêmero. 
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• BO 30 (Caverna dos Lustres Repetidos)  

 

Caverna situada na base e no contorno de maciço à meia encosta de vertente em paredão 

escalonado, cuja altura da parede é inferior a 15m. e desenvolve-se horizontalmente por 

cerca de 7m. A morfologia  de planta baixa é amebóide; e a da entrada é poligonal. Possui 

uma série de pequenas passagens para  fora do maciço que não chegam a se constituir 

em entradas. A altura interna média da cavidade é de  1,2m e o piso é predominantemente 

constituído por espeleotemas do tipo escorrimentos calcícitos,  denotando a prepoderância 

do preenchimento químico no interior da cavidade. Cerca de 90% do teto da cavidade 

apresenta espeleotemas sendo alta a densidade de espeleotemas por unidade de área, 

ressalta-se dentre ele os lustres em grande quantidade, além de escorrimentos calcíticos, 

coralóides, cortinas, colunas, estalactites, estalagmites e represa de travertinos.  

 

• BO 31 (Caverna do Susto dos Pássaros)  

 

Caverna situada à meia altura e no contorno de maciço em paredão com altura inferior a 

30m constituído por placas de calcário dispostas subhorizontalmente. Apresenta 

desenvolvimento horizontal para sudeste cerca de 10m. A morfologia do corte de conduto 

da entrada é poligonal; e a de planta baixa é amebóide. A entrada tem largura de 6,0m e 

altura de 3,5m e no fundo da cavidade a largura é de 2,5m e há um desnível negativo de 

1m (do fundo para a entrada). O piso da entrada é constituído por rocha sã e por blocos, 

matacões e sedimentos terrígenos no interior da cavidade. Foram verificados 

espeleotemas como escorrimentos calcíticos, estalactites, coralóides, lustres e cortinas. 

  

• BO 32 (Abrigo do Forninho)  

 
Abrigo situado na base e contorno de afloramento rochoso. Possui cerca de 15m de 

largura na  entrada, o teto irregular tem altura média de 2m. Apresenta duas cavidades no 

interior. Um na parte  central formado por espeleotemas tem direção S/N e o outro se situa 

na extremidade N do abrigo. O  teto é subhorizontal, sendo comum a ocorrência de 
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escorrimento calcítico e coralóides nas suas paredes. O piso é formado por sedimentos 

terrígenos e blocos esparsos.  

 

• BO 33 (Abrigo do Grande Arco)  

 
Abrigo situado à meia altura e contorno de maciço com altura inferior a 30m. Apresenta um 

arco rochoso cuja altura estimada é inferior a 25m. A morfologia da entrada é composta 

(poligonal e lenticular vertical). O abrigo se desenvolve por cerca de 26m. O paredão é 

formado por placas subhorizontalizados e apresenta localmente lapiezamento horizontal. 

O piso é formado por  sedimentos argilo-arenoso, blocos e espeleotemas. Junto à 

passagem N ocorrem espeleotemas tais como: escorrimentos calcíticos, cortinas, 

coralóides, estalactites. Na mesma parede há outra cavidade cuja morfologia da entrada é 

poligonal, sendo que há um nível de paleopiso a 2m da base. Neste ponto é notável a 

grande quantidade de espeleotemas por unidade de área onde se destacam: 

escorrimentos calcíticos, coralóides do tipo couve-flor, coralóides, estalactites, 

estalagmites e cortinas.   

 

• BO 34 (Reentrância da Báscula)  

 
Reentrância situada no contorno e na base de maciço cujo paredão é inferior a 10m de 

altura. A entrada possui 1,20m de altura e 0,9m de largura. O desenvolvimento estimado é 

de 7m para nordeste. A morfologia do corte de conduto da entrada é lenticular vertical. 

Ocorrência de dois sumidouros efêmeros nas bases de ambas as paredes internas e um 

conduto superior cerca de 20cm de diâmetro. O piso é formado por serrapilheira na 

entrada e sedimentos argilo-arenosos desde os sumidouros até o final da cavidade. Os 

espelotemas verificados foram: escorrimentos calcíticos, estalactites, cortinas e coralóides. 

Ocorrência de três pingueiras ativas por ocasião da visita de campo. Presença de guano e 

de conchas no interior da cavidade.  
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• BO 35 (Gruta do Sumidouro da Estrada)  

 
Sumidouro situado no contorno e na base de maciço em paredão cuja altura é inferior a 

20m localizada no fundo de dolina de dissolução assimétrica. A parede é constituída por 

estratos de calcário subhorizontais e apresenta lapiezamento vertical e subvertical. 

Desenvolve-se por cerca de 20m na direção SW. A morfologia da planta baixa é retilínea; 

e a da entrada é lenticular vertical; e a dos condutos é lenticular vertical. Há um nível de 

paleopiso que em parte sofreu desabamento e forma o piso da cavidade junto a 

sedimentos e blocos. A morfologia. Apresenta condutos de pressão com os diâmetros 

variando de 20 a 50cm. Os espeleotemas presentes na cavidade são: escorrimentos 

calcíticos, coralóides do tipo couve-flor, coralóides, estalactites, estalagmites, cortinas, 

cortinas do tipo bacon, travertinos e represas de travertinos. Foram observadas as 

presenças de pingueiras no interior da cavidade, conchas e mandíbula de animal. 

Presença de anemólitos na entrada. 

 

• BO 38 (Passagem da Torre Basculada)  

 

Passagem situada no contorno à meia altura de maciço e faz conexão com uma diáclase, 

que se desenvolve para sul, por cerca de 10m, sendo que em 5m possui teto. O teto da 

passagem é um grande bloco desabado com cerca de 8m de largura e espessura variando 

de 1 a 1,5m. A sua altura na entrada é 1,8m. A morfologia de corte de conduto da entrada 

é do tipo poligonal; e a da planta baixa é retilínea. O piso é constituído por blocos e 

serrapilheira (predominando folhas). O paredão da diáclase tem altura estimada inferior a 

20m e apresenta lapiezamento horizontal. Nota-se a presença muitopouco expressiva de 

escorrimentos calcíticos nas paredes.  

 

• BO 39 (Fenda do Muro de Placas)  

Caverna situada no contorno de maciço a meia altura (2m) em paredão de altura estimada 

inferior a20m, constituído de placas centimétricos de calcário subhorizontalizado. Altura da 

entrada é de 2,2m e largura de 2m. Possui piso superior constituído por placas 
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desmoronadas. A morfologia de corte de conduto da entrada é mista (poligonal e lenticular 

vertical), sendo esta a mesma morfologia do conduto principal. O piso é constituído por 

blocos rochosos e por serrapilheira onde predomina a presença de folhas. No interior o 

piso é a própria rocha sã e placas de calcário soltas. Há um desnível positivo de 

aproximadamente 15º na direção do interior da cavidade. Os espeleotemas aparecem em 

pouca quantidade principalmente na entrada e são escorrimentos calcíticos, estalactites 

cortina. Há presença de conchas na entrada da cavidade.  

 

• BO 40 (Loca da Cortina Molhada)  

 

Cavidade  situada  na  base  e  no  interior  de  maciço,  em  paredão  com  altura  

estimada  inferior  a  20m. Desenvolve-se por cerca de 5m para NE. A morfologia do corte 

de conduto da entrada é lenticular vertical. A entrada tem altura de 1,2m e largura de 1,5m; 

e a da planta baixa é do tipo amebóide. O piso da entrada é constituído por serrapilheira 

onde predominam folhas, blocos e matacões. No interior predominam sedimentos 

terrígenos no piso e localmente ocorre piso estalagmítico formado pelo escorrimento de 

espeleotema do tipo cortina que se situa na entrada está a 1m de altura do piso e tem 

cerca de 0,7m de altura. A cortina estava úmida por ocasião da visita. Há  um  pequeno  

desnível  negativo  de  5º  na  direção do interior da cavidade. Os espeleotemas presentes 

são: escorrimento calcítico, cortina, coralóide, coralóide do tipo couve-flor, estalactites e  

piso estalagmitico. 

 

• BO 41 (Teto da Umidade Interna)  

 
Cavidade situada na base e no contorno de maciço, em paredão com altura inferior a 8m, 

formado por estratos de calcário centimétricos subhorizontalizados e recoberto por 

escorrimentos calcíticos e anemólitos. A morfologia do corte de conduto da entrada é mista 

(poligonal e lenticular vertical); a da  planta  baixa  é  do  tipo  amebóide;  e  a  do  conduto  

no  interior  da  cavidade  é  lenticular  vertical.  A cavidade se desenvolve 6m para norte. 

O piso da entrada é formado por bloco; no interior é constituído por sedimentos terrígenos 
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e localmente por escorrimentos calcíticos e represas de travertinos. Os espeleotemas 

presentes são: escorrimentos calcíticos, cortinas, estalactites, coralóides, coralóides do 

tipo couve-flor. No interior da cavidade foi possível notar cortina com a parte superior 

constituída por travertinos onde ocorre fluxo vertical de água que atinge o piso e nele se 

acumula. 

  

• BO 42 (Loca em “V” da Posse Grande)  

 

Cavidade situada na base e no entorno de maciço, em paredão com altura estimada 

inferior a 15m. O paredão é formado por estratos centimétricos de calcário dispostos 

subhotizontalmente. A morfologia do corte de conduto da entrada é do tipo lenticular 

vertical. O piso da entrada é formado por sedimentos terrígenos, rocha sã e blocos. A 

cavidade possui dois condutos. Um dos condutos, que se desenvolve por cerca de 4m na 

direção NWN, apresenta morfologia de corte do tipo poligonal, com largura que varia de 

0,8 a 1m e altura de 2,3m e o piso é constituído por blocos. O outro, com altura de  1,7m, 

largura de 1m e piso constituído por blocos de dimensões menores (0,5 a 0,8m), se 

desenvolve  também por 4m na direção NNW e apresenta morfologia de corte do tipo 

lenticular vertical. Na entrada da cavidade há um nível de paleopiso (aproximadamente a 

2,3m do piso) com ocorrência de  espeleotemas como escorrimento calcítico e coralóides. 

Foi observada a presença de vidro de garrafas quebradas no conduto NNW.  

 

• BO 43 (Caverna da Beira da Estrada Corumbá)  

 

Cavidade situada na base e no contorno de maciço isolado em paredão com altura de 

cerca de 5m. A cavidade se desenvolve por 10m para sul. A morfologia de planta baixa é 

do tipo amebóide; e a do  corte de conduto é lenticular vertical. O piso da entrada é 

formado por sedimentos terrígenos argilo- arenosos e blocos. Na entrada há um montículo 

com cerca de 1,8m de altura e 2m de diâmetro formado por blocos encobertos por 

sedimentos e registra-se a presença de pingueira. Há uma densa ornamentação no interior 

da caverna, que exibe espeleotemas tais como: escorrimentos calcíticos, cortinas, cortinas 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

240

serrilhadas, coralóides, microcoralóides, estalactites, estalagmites, represas de travertinos 

e microtravertinos. Presença de guano no interior da cavidade.  

 

• BO 44 (Fenda da Coral)  

 
Cavidade situada no interior de maciço junto à parede de diáclase de orientação SW/NE. 

Apresenta  duas entradas com desníveis negativos para o interior da cavidade. A entrada 

principal possui morfologia de corte de conduto poligonal, largura de 1,5m e altura de 1m. 

Desenvolve-se por cerca de 8m para SE e há uma zona afótica na parede NE no fundo da 

cavidade. Todo o piso é constituído por  blocos de dimensões variadas. Não foi verificada 

a presença de espeleotemas. 

 

• BO 45 (Loca Alagada da Coral)  

 

Cavidade situada na base e no interior de maciço. O paredão possui altura estimada 

inferior a 30m e é  formado por estratos centimétricos de calcário subhorizontalizado. 

Presença de anemólitos e lapiás  centimétricos. A altura da entrada é estimada em 15m e 

4m de largura. Por ocasião da visita a parede sul da cavidade exibia umidade e havia 

presença de água em poço com profundidade de  aproximadamente 5cm e cerca de 9m². 

O piso próximo a parte sul é formado por sedimentos argilo- arenosos.  

 

• BO 46 (Paleopiso da Passagem) 

 
Cavidade situada na base e no interior de maciço, em paredão com altura estimada inferior 

a 20m. A  parede da entrada há presença de anemólitos, estalactites, e lapiezamento 

horizontal. A entrada tem  largura estimada em 4m e altura inferior a 15m. A morfologia de 

corte do conduto é do tipo lenticular  vertical. O piso é constituído por blocos abatidos. As 

paredes internas da cavidade exibem  lapiezamento horizontal e vertical. Há um nível de 

paleopiso com cerca de 1m² com estalagmite na  sua superfície. Espeleotemas do tipo 

escorrimentos calcíticos e estalactites estão presentes em baixa densidade. 
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• BO 47 (Abrigo do Grande Arco II) 

 
Abrigo situado à meia encosta de vertente na base e no contorno de maciço em paredão 

escalonado com altura inferior a 20m. O paredão de calcário é formado por estratos 

centimétricos subhorizontalizados e apresenta localmente escorrimentos calcíticos e 

lapiezamentos horizontais e  verticais. O piso é constituído por sedimentos terrígenos e por 

blocos. A largura da entrada é aproximadamente de 10m e a profundidade é 5m. Há 

presença de espeleotemas como escorrimentos calcíticos e estalactites. Foi observada a 

presença de estalactites quebrada no interior do abrigo.  

 

• BO 48 (Represas e Cortinas do Grande Arco)  

 
Cavidade  situada  à  meia  encosta  de  vertente  na  base  e  no  contorno  de  maciço  

em  paredão escalonado com altura estima não superior a 20m. A morfologia de corte de 

conduto da entrada é do tipo lenticular vertical; e a de planta baixa é do tipo amebóide. O 

piso da entrada é constituído por blocos e espeleotemas como escorrimentos calcíticos, 

cortinas e travertinos. No interior da cavidade predomina um notável o preenchimento 

químico, sendo predominantes: cortinas, travertinos, represas de travertinos, além de 

estalactites, escorrimentos calcíticos e pérolas (irregulares) de caverna. Possui outra 

entrada pequena.  

 

• BO 49 (Loca das Linhas de Estalactites) 

 
Abrigo com cavidade em seu interior situado à meia encosta de colina na borda e no 

contorno de maciço, cujo paredão escalonado possui altura de cerca de 15m A caverna é 

formada por um conduto de pressão que conduz a uma zona afótica, com diâmetro de 

cerca de 1,8 a 2m, que se desenvolve por 8m para NW. A morfologia de corte é do tipo 

elíptica horizontal. O piso é constituído por rocha sã e  blocos. Internamente há mais três 

condutos menores que se desenvolvem nas direções NE, W, SW, não sendo possível 

acessar até o final. No interior destes condutos a rocha sã é recoberta por escorrimentos 

calcíticos. Todos os condutos apresentam linhas regulares de estalactites em seus tetos.  
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• BO 50 (Loca da Pedra na Cabeça)  

 
Cavidade situada na borda de maciço e na base de paredão com altura de cerca de 10m. 

Desenvolve- se na direção horizontal predominantemente, por cerca de 8m na direção NE. 

A morfologia de planta  baixa é poligonal; e a do corte do conduto da entrada é do tipo 

lenticular vertical. A altura da entrada é de 5m e 2,7m é a sua largura. O piso da entrada é 

constituído por blocos e sedimentos terrígenos. Na  base do paredão há um sumidouro 

efêmero. As paredes internas são recobertas por escorrimentos calcíticos.  

 

• BO 51 (Gruta dos Grandes Cacos)  

 

Caverna situada em porção interior ao maciço, a meia encosta de paredão calcário. 

Apresenta  projeção horizontal de 15,6m, sendo seu desnível desprezível. O padrão de 

planta baixa é do tipo retilíneo, sendo a morfologia de corte de conduto do tipo lenticular 

vertical. Apresenta os seguintes espeleotemas: escorrimentos calcíticos, coralóides, 

couve-flores, represa de travertinos, estalactites, estalagmites, paleopiso, brecha calcítica 

e cortinas.  

 
• BO 52 (Cavidade no Arco do Índio II) 

 
Caverna situada no interior de maciço em diáclase. Apresenta desenvolvimento linear de 

19,6m,  projeção horizontal de 19,2m e desnível de 2,8m, sendo sua morfologia de planta 

baixa do tipo retilíneo predominantemente; e a de corte de conduto mais comum do tipo 

lenticular horizontal. O  piso da região da entrada é constituído predominantemente por 

blocos de calcário, sendo no seu  interior caracterizado por presença de sedimentos 

argilosos. Foram verificados os seguintes espeleotemas: escorrimentos calcíticos, cortinas, 

coralóides, coralóides do tipo couve-flor, colunas,  paleopiso e estalactites. A cavidade 

apresenta pacotes de brecha próximo à região de entrada e assim  como no seu interior. 
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• BO 53(Abrigo da Dúvida). 

 

Abrigo situado na borda e meia encosta de maciço com altura de paredão superior a 20m, 

sendo o  desenvolvimento linear e projeção horizontal de 20,9m. Apresenta morfologia de 

planta baixa do tipo retilíneo predominantemente. O piso da região da entrada é 

constituído predominantemente por sedimentos terrígenos, blocos e matacões de calcário. 

A cavidade apresenta pouca quantidade de espeleotemas por unidade de área, destacam-

se anemólitos, escorrimentos calcíticos.  

 

Nos Mapas Abaixo estão Representadas os croquis das cavidades naturais do Objeto de 

Estudo.  
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 Croquis das cavidades naturais do Objeto de Estudo.  
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5.1.6.4.2. Valoração das Cavidades Naturais da Mineração (CSN) 

 

De acordo com o Decreto Federal nº 6.640 de 10/11/2008, que dá nova redação aos arts. 

1º, 2º, 3º, 4º e  5º e acrescenta os arts. 5A e 5B ao Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 

1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes em 

território nacional e sua complementação  (IN MMA nº02, de 20 de agosto de 2009), as 

cavernas devem ser classificadas de acordo com seu nível  de relevância em relação, no 

ponto de vista da bioespeleologia, da fauna e dos recursos existentes em  seu interior. 

Segundo a IN 02/2009, a classificação da relevância das cavidades se divide em: máxima,  

elevada, média e baixa, considerando-se os enfoques local e regional.   

 

Com relação à Bioespeleologia, de uma maneira geral, a fauna encontrada nas cavidades 

da  Mineração da Bocaina (CSN) é típica das cavernas brasileiras, não diferindo das já 

mencionadas na  literatura que pode ser observada na bibliografia citada no presente 

trabalho, destacando-se os trabalhos de Dessen et alli (1980); Chaimowicz (1986); Trajano 

(1987); Gnaspini-Netto (1989); Trajano e  Gnaspini-Netto (1990); Gnaspini-Netto e Trajano 

(1992); Gnaspini, et alli (1994); Gnaspini e Trajano (1994); Ferreira e Pompeu (1997), 

Trajano e Moreira (1991); Prous et alli (2004) e Ferreira et alli (2005),  Zampaulo (2009), 

sendo que os trabalhos de Prous, Ferreira e Zampaulo foram realizados em  cavidades da 

região.  

 

A fauna identificada segue o padrão típico observado na maior parte das cavidades 

naturais do país,  principalmente no que se refere às grutas pequenas e secas, caso das 

visitadas nesse trabalho. Tais  cavidades dificultam a sobrevivência de organismos mais 

significativos do ponto de vista bioespeleológico em função de seu pequeno aporte de 

recursos e ausência ou presença pouco  significativa de zona afótica. 
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