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Apêndice 5.1 - Relação de Estudos Ambientais e poligonais do DNPM analisados.  

 

Empresa 
Poligonal 

DNPM 
Tipo 

AGRO-CAMPO Comércio e Indústria Ltda 832.993/2005 EIA/RIMA/PCA* 

Antônio Olimpio Nogueira e CIA Ltda 830.370/1978 PCA 

BELOCAL 001.468/1946 PCA 

BRASICAL Indústria e Comercio de Minérios Ltda 830.224/1980 PCA 

BRASICAL Indústria e Comercio de Minérios Ltda 830.261/1980 PCA 

BRASICAL Indústria e Comercio de Minérios Ltda 832.464/1984 PCA 

BRASIMINAS Mineração e Comércio de Calcário Ltda 800.755/1975 EIA/RIMA/PCA 

Cal Ferreira Ltda 832.300/1992 EIA/RIMA 

Cal Ferreira Ltda 831.069/1992 EIA/RIMA 

Cal Ferreira Ltda 831.481/1988 EIA/RIMA 

Cal Floresta Indústria e Comércio Ltda 830.493/1980 EIA/RIMA 

Cal Oeste Ltda 802.454/1970 PCA 

Cal Oeste Ltda 005.330/1963 PCA 

Cimento Mauá S/A – Faz. Limeira 832.606/2002 EIA 

CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento Econômico MG 802.188/1976 EIA 

CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento Econômico MG 802.189/1976 EIA 

CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento Econômico MG 802.190/1976 EIA 

Companhia Cimento Portland ITAÚ 800.260/1972 EIA 

GECAL – Indústria e Comercio de Produtos Minerais Ltda 832.617/2010 EIA/RIMA 

ICAL – Indústria de Calcinação Ltda 830.025/1983 EIA/PCA/RCA* 

ICAL – Indústria de Calcinação Ltda 830.026/1983 EIA/PCA/RCA 

ICAL – Indústria de Calcinação Ltda 831.759/1986 EIA/PCA/RCA 

ICAL – Indústria de Calcinação Ltda 831.014/1980 EIA/PCA/RCA 

IMEYRS Do Brasil Mineração Ltda 801.254/1975 EIA/PCA 

IMEYRS Do Brasil Mineração Ltda 830.022/1983 EIA/PCA 

Indústria de Cal Assunção Ltda 810.680/1973 EIA/RIMA 

Indústria de Cal SAN Ltda 830.035/1985 EIA/RIMA 

Indústria e Comercio Cal Ribeiro Ltda 830.329/1995 EIA 

Indústria Mineral Santa Luiza Ltda 830.350/1998 EIA 

M. COSTA Mineração Ltda – Faz. Retiro 815.537/1973 EIA/RIMA 

MICROMINAS – Coop. dos Micromineradores do Centro-Oeste 833.147/2005 EIA/PCA 

MICROMINAS – Coop. dos Micromineradores do Centro-Oeste 833.148/2005 EIA/PCA 

MICROMINAS – Coop. dos Micromineradores do Centro-Oeste 833.149/2005 EIA/PCA 

MICROMINAS – Coop. dos Micromineradores do Centro-Oeste 833.150/2005 EIA/PCA 

Mineração Arcos Ltda – Faz. Cupins 810.355/1976 EIA 

Mineração Calciolândia Ltda 806.901/1975 EIA/RIMA /PCA 

Mineração Calciolândia Ltda 831.065/1984 EIA/RIMA /PCA 

Mineração Carmocal Ltda – Mina Cardoso 830.374/1985 EIA 



Empresa 
Poligonal 

DNPM 
Tipo 

Mineração Castrocal Ltda 830.307/2001 EIA/PCA 

Mineração Costa Lasmar Ltda 831.585/2003 EIA 

Mineração João Vaz Sobrinho Ltda 830.547/1995 EIA 

Mineração Leal e Rosa Ltda 800.317/1978 EIA/RIMA/PCA/RCA 

Mineração Matilde Comercio e Transporte Ltda 830.220/2005 EIA 

Mineração Morro Alto Ltda 832.392/1989 EIA 

Mineração Saldanha Ltda 830.650/1991 PCA 

Mineração Solo Fértil Ltda 830.103/1981 EIA 

Mineração Vale do São Miguel Ltda – Faz. Engenho 606.901/1975 EIA 

Mineração Vale do São Miguel Ltda – Faz. Engenho 831.065/1984 EIA 

PAINS CAL Empresa de Mineração Ltda 833.046/2002 EIA 

PAINS CAL Empresa de Mineração Ltda 833.047/2002 EIA 

QUIMVALE – Química Industrial Vale do Paraíba - Capoeirão 832.039/1983 EIA/RIMA/PCA 

QUIMVALE – Química Industrial Vale do Paraíba – Quilombo 1 808.423/1974 EIA/RIMA/PCA 

QUIMVALE – Química Industrial Vale do Paraíba – Quilombo 2 832.040/1983 EIA/RIMA/PCA 

*Siglas: 
PCA (Plano de Controle Ambiental)  

 RIMA (Relatório de Impacto Ambiental)  
RCA (Relatório de Controle Ambiental) 

EIA (Estudo de Impacto Ambiental) 
 
  



Apêndice 5.2 - Espécies de plantas catalogadas para a região do PROAPE, através de 

trabalhos ambientais (EIA/RIMA/PCA) e trabalhos científicos realizados na área. 

 

Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

ACANTHACEAE   

Chamaeranthemum beyrichii Nees  Arbusto 

Chamaeranthemum gaudichaudii Nees  Arbusto 

Geissomeria cincinnata Nees  Arbusto 

Geissomeria schottiana Nees  Arbusto 

Justicia allocata Leonard  Arbusto 

Justicia cf. brasiliana Roth  Arbusto 

Justicia cf. lythroides (Nees) V.A.W. Graham  Arbusto 

Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard  Arbusto 

Ruellia cf. brevifolia (Pohl) C. Ezcurra   Arbusto 

Ruellia cf. discifolia Oliver  Arbusto 

ALSTROEMERIACEAE   

Alstroemeria sp.  Erva 

Alstroemeria sp.1  Erva 

Bomarea edulis Herb.  Trepadeira 

AMARANTHACEAE   

Alternanthera sp.  Erva 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze  Erva 

Chamissoa acuminata Mart.  Arbusto 

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth  Arbusto 

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen  Erva 

Pfaffia sp.  Erva 

AMARYLLIDACEAE  Erva 

Hippeastrum reticulatum Herb. lírio-de-pedra Erva 

ANACARDIACEAE   

Astronium graveolens Jacq.  gonçalo-alves Árvore 

Astronium fraxinifolium Schott gonçalo Árvore 

Lithrea molleoides (Vell.) Engl. aroeira branca Árvore 

Myracrodruon urundeuva Allemão arueira Árvore 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch.  Árvore 

Tapirira guianensis Aubl. pombeiro Árvore 

ANEMIACEAE   



Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

Anemia phyllitidis (L.) Sw. samambaia Erva 

ANNONACEAE   

Annona coriacea Mart. araticum  Árvore 

Annona neolaurifolia H.Rainer araticum  Árvore 

Annona sylvatica A.St.-Hil. araticunzinho  Árvore 

Duguetia fufuracea (A.St.-Hil.) Saff. araticum seco  Árvore 

Porcelia macrocarpa (Warm.) R.E. Fr.  Árvore 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. pimenta de 
macaco 

 Árvore 

APOCYNACEAE   

Asclepias curassavica L.  Erva 

Aspidosperma parvifolium A. DC.  Árvore 

Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg. peroba poca  Árvore 

Aspidosperma macrocarpon Mart. peroba Árvore 

Aspidosperma ramiflorum Müll.Arg. matambu Árvore 

Aspidosperma subincanum Mart. guatambú  Árvore 

Aspidosperma tomentosum Mart. guatambu  Árvore 

Forsteronia sp.1  Trepadeira 

Forsteronia sp.2  Trepadeira 

Himatanthus obovatus (Müll.Arg.) Woodson leiteira Arbusto 

Marsdenia sp.1  Trepadeira 

Oxypetalum banksii Schult.  Trepadeira 

Oxypetalum erianthum Decne.  Trepadeira 

Prestonia cf. coalita (Vell.) Woodson  Trepadeira 

Prestonia cf. riedelii (Müll. Arg.) Markgr.  Trepadeira 

Tassadia subulata (Vell.) Fontella& E.A. Schwarz  Trepadeira 

AQUIFOLIACEAE   

Ilex sp.  Árvore 

ARACEAE   

Anthurium minarum Sakur. & Mayo  Erva 

Anthurium affine Schott antúrio Erva 

Anthurium coriaceum G.Don  Erva 

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don antúrio Erva 

Anthurium sellowianum Kunth antúrium Erva 

Anthurium sinuatum Benth. ex Schott antúrium Erva 



Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

Anthurium solitarium Schott antúrio Erva 

Asterostigma lombardii E.G.Gonç.  Erva 

Philodendron brasiliense Engl.  Erva 

Philodendron cf. lundii Warm. cipó-imbé trepadeira 

Philodendron bipinnatifidum Schott antúrium Erva 

Philodendron uliginosum Mayo cara-de-cavalo Erva 

ARALIACEAE   

Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin. madioqueira arbusto 

ARECACEAE   

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. macaúba palmeira 

Syagrus sp.  palmeira 

ARISTOLOCHIACEAE   

Aristolochia cf. papillaris Mast.  trepadeira 

ASPLENIACEAE   

Antigramma balansae (Baker) L. Sylvestre & P.G. 
Windisch 

 Erva 

Asplenium abscissum Willd.  Erva 

Asplenium auritum Sw.  Erva 

Asplenium bradei Rosenst.  Erva 

Asplenium brasiliensis  Erva 

Asplenium cristatum Lam.  Erva 

Asplenium dimidiatum Sw.  Erva 

Asplenium formosum Willd.  Erva 

Asplenium laetum Sw.  Erva 

Asplenium otites Link  Erva 

Asplenium pumilum Sw.  Erva 

Asplenium sp.1  Erva 

Asplenium sp.2  Erva 

ASTERACEAE   

Acmella brachyglossa Cass.  arbusto 

Ageratum conyzoides L.  Erva 

Baccharis crispa Spreng. carqueja arbusto 

Baccharis dracunculifolia DC. alecrim-do-campo arbusto 

Bidens riparia Kunth  arbusto 

Blainvillea cf. rhomboides Cass.  Erva 



Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

Chaptalia nutans (L.) Pol.  Erva 

Chromolaena maximilianii (Schrad. ex DC.) R.M.King 
& H.Rob. 

 Erva 

Cosmos caudatus Kunth  Erva 

Dasyphyllum regnelli  arbusto 

Elephantopus mollis Kunth unha-de-gato trepadeira 

Elvira biflora (L.) DC.  arbusto 

Emilia sonchifolia (L.) DC.  arbusto 

Eupatorium sp. mata pasto arbusto 

Gardnerina angustata (Gardner) R.M.King & H.Rob. - Erva 

Jungia sp.  Erva 

Lepidaploa sp.  Erva 

Mikania sp.1  trepadeira 

Mikania sp.2  trepadeira 

Pentacalia desiderabilis (Vell.) Cuatrec.  arbusto 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker cartucheira Erva 

Praxelis sp.  Erva 

Stifftia racemosa H. Rob. - árvore 

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze  - arbusto 

Vernonanthura ferruginea (Less.) H. Rob.  arbusto 

Vernonia helophila Mart. ex DC. assa-peixe arbusto 

Vernonia remotiflora Rich.  arbusto 

Viguiera sp.  arbusto 

Wedelia sp.  arbusto 

BEGONIACEAE   

Begonia fischeri Schrank  Erva 

Begonia sp.1  Erva 

Begonia reniformis Dryand.   Erva 

BIGNONIACEAE   

Adenocalymma sp.1  trepadeira 

Arrabidaea triplinervia Baill.  trepadeira 

Clytostoma cf. binatum (Thunb.) Sandwith  trepadeira 

Clytostoma sp.  trepadeira 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. ipê verde arbusto 

Distictella elongata (Vahl) Urb.  trepadeira 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/index?mode=dp&tid=5532#_blank
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/index?mode=dp&tid=5703#_blank


Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann begônia Erva 

Fridericia speciosa Mart.  trepadeira 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos ipê amarelo árvore 

Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry  trepadeira 

Paratecoma peroba (Record) Kuhlm.  árvore 

Pyrostegia venusta Miers  trepadeira 

Tabebuia cf. impetiginosa (Mart.)Standl.  árvore 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith ipê branco árvore 

Tabebuia serratifolia (Vahl) G.Nichols. unha-de-gato Liana 

Zeyheria montana Mart. saco de carneiro arbusto 

BORAGINACEAE   

Cordia tetrandra Aubl.  árvore 

Cordia urticifolia Cham.  arbusto 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. louro árvore 

Heliotropium cf. angiospermum Murray  Erva 

Heliotropium cf. filiforme Lehm.  Erva 

Heliotropium indicum L.  Erva 

Heliotropium indicum L.  Erva 

Heliotropium sp.  Erva 

Tournefortia paniculata Vent.  arbusto 

Tournefortia sp.1  arbusto 

Tournefortia sp.2  arbusto 

Varronia urticifolia (Cham.) J.S.Mill.. embiruçu arbusto 

BRASSICACEAE   

Cleome hassleriana Chodat  arbusto 

Cleome viridiflora Schreb.  arbusto 

Cleome sp.1  arbusto 

BROMELIACEAE   

Acanthostachys strobilacea (Schult. & Schult.f.) 
Klotzsch 

gravatá Erva 

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker gravatá Erva 

Aechmea distichantha Lem. bromélia Erva 

Billbergia cf. zebrina (Herb.) Lindl.  Erva 

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. bromélia Erva 

Billbergia distachia (Vell.) Mez gravatá Erva 



Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

Bromelia sp. gravatá Erva 

Encholirium luxor L.B.Sm. & R.W.Read bromélia Erva 

Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo gravatá Erva 

Tillandsia pohliana Mez  Erva 

Tillandsia streptocarpa Baker  Erva 

Tillandsia sp.1  Erva 

Tillandsia sp.2  Erva 

Tillandsia polystachia (L.) L.  Erva 

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f.  Erva 

Tillandsia tenuifolia var. vaginata(Wawra)L.B.Sm.  Erva 

Tillandsia recurvata (L.) L. barba de velho Erva 

Vriesea sp. gravatá Erva 

CACTACEAE   

Brasiliopuntia brasiliensis (Wilk.)A. Berger  arbusto 

Cereus jamacaru DC. mandacaru arbusto 

Cereus jamacaru ssp.calcirupicula N.P.Taylor & Zappi  arbusto 

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. saborosa Erva 

Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) Ralf Bauer  Erva 

Pereskia aculeata Mill. ora-pro-nobis arbusto 

Selenicereus sp. quiabo das pedras arbusto 

CANNABACEAE   

Celtis brasiliensis Gardner) Planch.  árvore 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. açoita-cavalo árvore 

Celtis pubescens (Kunth) Spreng. grão de galo árvore 

Trema micrantha (L.) Blume  árvore 

CANNACEAE   

Canna coccinea Mill.  Erva 

CARICACEAE   

Vasconcellea quercifolia A.St.-Hil.  arbusto 

CARYOCARACEAE   

Caryocar brasiliense Cambess. pequi árvore 

CELASTRACEAE   

Hippocratea volubilis L.  trepadeira 

Vasconcellea quercifolia A.St.-Hil.  arbusto 

CHRYSOBALANACEAE   



Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

Exellodendron cordatum (Hook.f.) Prance cariperana arbusto 

CLUSIACEAE   

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. pau santo arbusto 

COMBRETACEAE   

Buchenavia tomentosa Eichler cuiarana arbusto 

Combretum laxum Jacq.  arbusto 

Terminalia argentea Mart. capitão árvore 

Terminalia glabrescens Mart. amarelino árvore 

COMMELINACEAE   

Commelina diffusa Willd. ex Kunth  Erva 

Dichorisandra hexandra Standl.  Erva 

Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder  Erva 

Tradescantia zanonia (L.) Sw.  Erva 

CONNARACEAE   

Connarus suberosus Planch.  árvore 

Rourea sp.  árvore 

CONVOLVULACEAE   

Dichondra sp.  trepadeira 

Ipomoea sp.1  trepadeira 

Ipomoea sp.2 trepadeirinha trepadeira 

Ipomoea sp.3  trepadeira 

Ipomoea tubata Nees  trepadeira 

Jacquemontia sp.  trepadeira 

Merremia sp.  trepadeira 

CUCURBITACEAE   

Sicyos warmingii Cogn.  trepadeira 

Wilbrandia hibiscoides Silva Manso  trepadeira 

CYPERACEAE   

Cyperus sp.  Erva 

Cyperus sp.1  Erva 

Eleocharis sp.  Erva 

Rhynchopera sp.  Erva 

DENNSTAEDTIACEAE   

Dennstaedtia globufifera (Poir.) Hieron.  Erva 

Hypolepis aquilinaris (Fée) H. Christ  Erva 



Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

DIOSCOREACEAE   

Dioscorea cf. asperula Pedralli  arbusto 

Dioscorea cf. piperifolia Hort.ex. Griseb.  arbusto 

Dioscorea sp.1  arbusto 

Dioscorea sp.  trepadeira 

EBENACEAE   

Diospyros hispida A.DC.  caqui do mato árvore 

ERYTHROXYLACEAE   

Erythroxylum strobilaceum Peyr.  arbusto 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.  arbusto 

Erythroxylum tortuosum Mart.  arbusto 

EUPHORBIACEAE   

Acalypha cf. diversifolia Jacq.  arbusto 

Acalypha cf. gracilis  Spreng. lixeira-lisa árvore 

Acalypha communis Müll.Arg.  arbusto 

Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax  arbusto 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. lanheiro arbusto 

Bernardia sp.1  arbusto 

Chamaesyce hirta (L.) Millsp.  Erva 

Cnidoscolus cf. urens (L.) Arthur  arbusto 

Cnidoscolus lombardii Fern.Casas  arbusto 

Cnidoscolus sp.1  arbusto 

Croton macrobothrys Baill.  árvore 

Croton sp.1  arbusto 

Croton warmingii Müll.Arg.  arbusto 

Croton celtidifolius Baill.  árvore 

Croton urucurana Baill. sangra d'água árvore 

Dalechampia stipulacea Müll.Arg.  trepadeira 

Dalechampia stipulacea Müll.Arg.  trepadeira 

Euphorbia comosa Vell.  arbusto 

Euphorbia heterophylla L.  arbusto 

Euphorbia sciadophila Boiss.  Erva 

Jatropha sp.   árvore 

Julocroton triqueter (Lam.) Rich.  arbusto 

Manihot cf. anomala Pohl mandioca-brava arbusto 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/index?mode=dp&tid=7436#_blank


Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

Manihot grahamii Hook.  arbusto 

Manihot sp.1  arbusto 

Pachystroma longifolium (Nees)  árvore 

Romanoa tamnoides (A.Juss.) Radcl.-Sm.  trepadeira 

Sebastiania brasiliensis Spreng. leiteiro árvore 

Tragia sp.1  trepadeira 

Tragia volubilis L.  trepadeira 

FABACEAE   

Acacia farnesiana (L.) Willd.  arbusto 

Acacia polyphylla DC.  arbusto 

Acacia sp.1  árvore 

Acacia sp.2  árvore 

Acacia tenuifolia (L.) Willd  árvore 

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart  árvore 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan angico árvore 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. angico árvore 

Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) 
Altschul 

angico árvore 

Andira vermifuga (Mart.) Benth.  árvore 

Bauhinia forficata Link pata de vaca árvore 

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. pata-de-vaca árvore 

Bowdichia virgilioides Kunth sucupira preta árvore 

Calliandra foliolosa Benth.  árvore 

Camptosema bellum (Mart.) Benth.  trepadeira 

Canavalia parviflora Benth.  trepadeira 

Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C.Lima  árvore 

Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C.Lima araribá-pequeno árvore 

Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth. araribá árvore 

Centrosema hastatum Benth  trepadeira 

Chamaecrista sp.  Erva 

Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier  árvore 

Copaifera langsdorffii Desf. pau d'óleo árvore 

Crotalaria cf. incana L.  arbusto 

Dalbergia miscolobium Benth. caviúna do cerrado árvore 

Dalbergia villosa (Benth.) Benth. jacarandá árvore 



Família / Espécie Nome Vulgar Hábito 

Deguelia costata (Benth.) A.M.G.Azevedo  árvore 

Desmodium sp.1  trepadeira 

Desmodium sp.2  trepadeira 

Desmodium sp.3  trepadeira 

Dialium sp.  árvore 

Dioclea sp.1  trepadeira 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong orelha-de-nego árvore 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. tamboril do 
cerrado 

árvore 

Erythrina cristagalli L.  árvore 

Erythrina sp.  árvore 

Erythrina verna Vell.  árvore 

Holocalyx balansae Micheli alecrim de 
campinas 

árvore 

Hymenaea courbaril L. jatobá da mata árvore 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne  jatobá do cerrado árvore 

Inga marginata Willd.  árvore 

Inga vera Willd.  árvore 

Inga edulis Mart. ingá árvore 

Leptolobium dasycarpum Vogel chapada árvore 

Lonchocarpus cf. muehlbergianus Hassl..  árvore 

Lonchocarpus cultratus (Vell.) Az.-Tozzi & H.C.Lima  árvore 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC.  árvore 

Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme falso-timbó árvore 

Machaerium cf. floribundum  Benth. jacarandá árvore 

Machaerium aculeatum Raddi jacarandá de 
espinho 

árvore 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld bico-de-pato árvore 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. bico de pato árvore 

Machaerium opacum Vogel jacarandá árvore 

Machaerium scleroxylon Tul. pau-ferro árvore 

Machaerium stipitatum Vogel jacarandá árvore 

Machaerium villosum Vogel jacarandá pardo árvore 

Macroptilium sp.1  Erva 

Mimosa sp. unha-de-gato árvore 

Myroxylon peruiferum L.f.  árvore 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/index?mode=dp&tid=83206#_blank
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Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. pau jacaré árvore 

Platycyamus regnellii Benth. pereira árvore 

Platypodium elegans Vogel canzil árvore 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose monjoleiro árvore 

Senna multijuga (L.C.Rich.) H.S.Irwin & Barneby  árvore 

Senna sp.1  arbusto 

Senna sp.2  arbusto 

Senna sp.3  arbusto 

Stryphnodendron sp.  árvore 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville barbatimão árvore 

Swartzia sp.  árvore 

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima carvoeiro árvore 

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev  árvore 

GESNERIACEAE   

Sinningia aggregata (Ker Gawl.) Wiehler  Erva 

Sinningia conspicua (Seem.) G. Nicholson  Erva 

Sphaerorrhiza sarmentiana (Gardner ex Hook.) 
Roalson & Boggan 

 Erva 

Sinningia warmingii (Hiern) Chautems  Erva 

IRIDACEAE   

Neomarica cf. imbricata (Hand.-Mazz.) Sprague  Erva 

LAMIACEAE   

Aegiphila cf. vitelliniflora Klotzschex Walp.  árvore 

Hyptis mutabilis Briq.  arbusto 

Hyptis sp.  arbusto 

Ocimum cf. selloi Benth.  Erva 

Salvia sp.  arbusto 

LAURACEAE   

Aniba intermedia (Meisn.) Mez  árvore 

Nectandra cf. membranacea (Sw.) Griseb.  árvore 

Nectandra cf. oppositifolia Nees  árvore 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez  árvore 

Nectandra nitidula Nees  árvore 

Nectandra lanceolata Nees canela amarela árvore 

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez  árvore 
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Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez  árvore 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer canela sassafrás árvore 

LECYTHIDACEAE   

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze jequitibá branco árvore 

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze jequitibá árvore 

LYTHRACEAE   

Lafoensia pacari A.St.-Hil. dedaleira árvore 

LOASACEAE   

Aosa rostrata (Urb.) Weigend  arbusto 

Mentzelia sp.1  Erva 

LOGANIACEAE   

Strychnos cf. gardneri A. DC.  arbusto 

MALPIGHIACEAE   

Banisteriopsis sp.  trepadeira 

Byrsonima coccolobifolia Kunth murici trepadeira 

Byrsonima pachyphylla A.Juss. murici trepadeira 

Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb.  trepadeira 

Heteropterys sp.  trepadeira 

Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss.  trepadeira 

Janusia sp.  trepadeira 

Tetrapterys chamaecerasifolia A Juss.  trepadeira 

Tetrapterys sp.  trepadeira 

MALVACEAE   

Abutilon aristulosum K.Schum.  arbusto 

Abutilon fluviatile (Vell.)K.Schum.  arbusto 

Bastardia bivalvis (Cav.) H.B.K  arbusto 

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl.  árvore 

Byttneria catalpaefolia subsp. sidaefolia (St. Hill) 
Crist. 

 trepadeira 

Byttneria sp. espinhenta arbusto 

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum.  árvore 

Chorisia cf. speciosa A. St.-Hil.  ipê-amarelo árvore 

Corchorus hirtus L.  arbusto 

Gaya gracilipes K. Schum.  arbusto 

Guazuma ulmifolia Lam. mutambo árvore 
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Helicteres ovata Lam.  arbusto 

Luehea paniculata Mart. & Zucc.  árvore 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. açoita cavalo árvore 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. açoita cavalo árvore 

Malvastrum americanum (L.) Torr.  arbusto 

Melochia argentina R.E.Fries  arbusto 

Pseudabutilon cf. aristulosum (K.Schum.) Krapov. malva arbusto 

Pseudobombax campestre (Mart. & Zucc.) A.Robyns paineira árvore 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns embiruçu árvore 

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A.Robyns embiruçu árvore 

Quararibea floribunda K.Schum.  árvore 

Sida sp.1  arbusto 

Sida urens  arbusto 

Sidastrum micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell  arbusto 

Triumfetta cf. abutiloides A.St.Hil.  arbusto 

Triumfetta cf. semitriloba Jacq.  arbusto 

Triumfetta sp.  arbusto 

Wissadula cf. macrantha R.E.Fries  arbusto 

Wissadula hernandioides (L´Her.) Garke  arbusto 

MARANTACEAE   

Calathea longifolia Klotzsch  Erva 

Calathea sp.1  Erva 

Calathea sp.2  Erva 

Calatea sp.3  Erva 

Maranta sp.1  Erva 

Maranta sp.2  Erva 

MELASTOMATACEAE   

Clidemia hirta D.Don  arbusto 

Miconia albicans (Sw.) Triana  arbusto 

MELIACEAE   

Cedrela fissilis Vell. cedro árvore 

Cedrela odorata L. cedro árvore 

Guarea kunthiana A.Juss.  Árvore 

Guarea macrophylla Vahl  Árvore 

Guarea guidonia (L.) Sleumer marinheiro Árvore 
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Trichilia cf. casaretti C.DC.  Árvore 

Trichilia catigua A.Juss cartiguá Arbusto 

Trichilia clausseni C.DC. catiguá Arbusto 

Trichilia elegans A.Juss. quebra-machado Arbusto 

Trichilia hirta L. catiguá  Árvore 

MENISPERMACEAE   

Cissampelos sp.  Trepadeira 

MORACEAE   

Brosimum gaudichaudii Trécul mama-cadela Erva 

Dorstenia caatingae R.M.Castro  Erva 

Dorstenia vitifolia Gardner in Fielding & Gardner  Erva 

Dorstenia cayapia Vell. carapiá Erva 

Ficus citrifolia Mill. gameleira Árvore 

Ficus enormis Mart. ex Miq. gameleira Árvore 

Ficus cf. obtusifolia (Miq.) Miq.  Árvore 

Ficus insipida Willd. gameleira Árvore 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. moreira Árvore 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. canxim Árvore 

MYRSINACEAE   

Ardisia guyanensis (Aubl.) Mez  Árvore 

Myrsine umbellata Mart.  Árvore 

MYRTACEAE   

Calyptranthes concinna DC. guamirim Arbusto 

Campomanesia cf. guaviroba (DC.) Kiaersk.  Árvore 

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg gabiroba Arbusto 

Eugenia acutata Miq.  Arbusto 

Eugenia repanda O.Berg  Arbusto 

Eugenia dysenterica DC. cagaita Arbusto 

Eugenia florida DC. pitanga do mato Arbusto 

Eugenia lagoensis Kiaersk. pitanga-de-pedra Árvore 

Eugenia ligustrina (Sw.) Willd. pitanga-de-pedra Arbusto 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC.  Árvore 

Marlierea suaveolens Cambess. araça-mulato Árvore 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. goaibeira do mato Árvore 

Psidium guajava L. goiabeira Árvore 

http://www.wikiaves.com.br/joao-tenenem
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Siphoneugena sp.  Arbusto 

NYCTAGINACEAE   

Bougainvillea spectabilis Willd.  Árvore 

Guapira opposita (Vell.) Reitz maria mole Árvore 

Mirabilis jalapa L.  Trepadeira 

Pisonia aculeata L.  Trepadeira 

Ramisia sp.  Trepadeira 

ONAGRACEAE   

Ludwigia laruotteana (Cambess.) H.Hara 
 

cruz de malta Arbusto 

ORCHIDACEAE   

Bulbophyllum sp. orquídea Erva 

Catasetum fimbriatum Rchb.f. orquídea Erva 

Cattleya walkeriana Gardner orquídea Erva 

Cattleya bicolor Lindl. orquídea Erva 

Chaetocephala lonchophylla (Barb. Rodr.) Barb. 
Rodr. 

orquídea Erva 

Cohniella cebolleta (Jacq.) Christenson orquídea Erva 

Cyclopogon longibracteatus (Barb.Rodr) Schltr. orquídea Erva 

Cyrtopodium glutiniferum Raddi orquídea Erva 

Epidendrum paniculatum Sessé & Moc. orquídea Erva 

Epidendrum anceps Jacq. orquídea Erva 

Galeandra hysterantha Barb. Rodr. orquídea Erva 

Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. orquídea Erva 

Isochilus linearis (Ruiz & Pav.) R.Br. in W.T.Aiton orquídea Erva 

Leptotes bicolor Lindl. orquídea Erva 

Liparis nervosa (Thumb.) Lindl. orquídea Erva 

Lophiaris pumila (Lindl.) Braem orquídea Erva 

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay orquídea Erva 

Miltonia flavescens Lindl. orquídea Erva 

Notylia hemitricha Barb.Rodr. orquídea Erva 

Octomeria sp. orquídea Erva 

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. orquídea Erva 

Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw. orquídea Erva 

Oncidium pumilum Lindl. orquídea Erva 

Pleurothallis aphthosa Lindl orquídea Erva 
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Pleurothallis sp.1 orquídea Erva 

Pleurothallis sp2. orquídea Erva 

Polystachya estrellensis Rchb. f. orquídea Erva 

Pteroglossa roseoalba (Rchb. f.) Salazar & M.W. 
Chase 

orquídea Erva 

Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr. orquídea Erva 

Sophronitis cernua Lindl. orquídea Erva 

OXALIDACEAE   

Oxalis cf. rhombeo-ovata A.St.-Hil.  Arbusto 

Oxalis sp.1  Erva 

PAPAVERACEAE   

Argemone mexicana L.  Arbusto 

PASSIFLORACEAE   

Passiflora cf. galbana Mast.  Trepadeira 

Passiflora cf. suberosa L.  Trepadeira 

Passiflora foetida L.  Trepadeira 

PERACEAE   

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.  Árvore 

PHYLLANTHACEAE   

Phyllanthus acuminatus Vahl  Árvore 

Phyllanthus sp.1  Erva 

Phyllanthus sp.2  Erva 

POLYPODIACEAE   

Campyloneurum sp.  Erva 

Microgramma lindbergii (Kuhn) Sota  Erva 

Pecluma filicula (Kaulf) M.G.  Erva 

Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Willd.  Erva 

Polypodium sp.  Erva 

Polypodium sp.1  Erva 

Polypodium sp.2  Erva 

Polypodium squalidum Vell.  Erva 

PHYTOLACCACEAE   

Petiveria alliacea L.  Erva 

Phytolacca dioica L. cebolão Árvore 

Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt cebolão, umbu Arbusto 
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PICRAMNIACEAE   

Picramnia ramiflora Planch  Árvore 

PIPERACEAE   

Ottonia cf. leptostachya Kunth  Arbusto 

Peperomia alata Ruiz & Pav.  Erva 

Peperomia arifolia Miq.  Erva 

Peperomia campinasana C.DC.  Erva 

Peperomia gardneriana Miq.  Erva 

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth  Erva 

Peperomia rubricaulis A.Dietr.  Erva 

Peperomia trineura Miq.  Erva 

Peperomia blanda (Jacq.) Kunth  Erva 

Peperomia circinnata Link  Erva 

Peperomia pereskiaefolia (Jacq.) Kunth peperomia Erva 

Peperomia stenocarpa Regel  Erva 

Piper cf. claussenianum (Miq.) C. DC.  Erva 

Piper umbellatum L.  Erva 

Piper aduncum L.  Arbusto 

Piper amalago L. falso-jaborandi Arbusto 

Piper glabratum Kunth  Arbusto 

PLUMBAGINACEAE   

Plumbago scandens L.  Trepadeira 

POACEAE   

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy  Erva 

Andropogon sp. capim rabo de 
burro 

Erva 

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm. capim Erva 

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. bambu Arbusto 

Brachiaria decumbens Stapf capim-brachiaria Erva 

Chusquea sp. bambuzinho taboca Erva 

Digitaria insularis (L.) Fedde capim Erva 

Echinochloa colona (L.) Link  Erva 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.  Erva 

Eleusine indica L.  Erva 

Eriochloa punctata (L.) Desv.  Erva 
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Guadua sp.  Erva 

Ichnanthus cf. nemoralis (Schrad.)A.Hitchc & Chase  Erva 

Ichnanthus cf. procurrens var. subaequiglume (Hack.) 
Killeen & Kirpes 

 Erva 

Ichnanthus tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase  Erva 

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase  Erva 

Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase  Erva 

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & 
S.W.L.Jacobs 

capim-colonião Erva 

Melinis minutiflora P.Beauv. capim-gordura Erva 

Olyra ciliatifolia Raddi bambuzinho Erva 

Olyra latifolia L.  Erva 

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.  Erva 

Panicum millegrana Pior.  Erva 

Panicum pilosum Sw.  Erva 

Panicum trichanthum Nees  Erva 

Paspalum notatum Flüggé grama batatais Erva 

Pennisetum pedicellatum Trin.  Erva 

Pennisetum purpureum Schumach. capim-elefante Erva 

Pereilema beyrichianum (Kunth) Hitch.  Erva 

Pharus lappulaceus Aubl.  Erva 

Rhipidocladum sp.  Erva 

Setaria poiretiana (Schult.) Kunth  Erva 

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult.  Erva 

Setaria sulcata Raddi capim Erva 

Urochloa maxima (Jacq.) R.D. Webster  Erva 

Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster braquiária Erva 

POLYGONACEAE   

Coccoloba sp. murici-rosa Arbusto 

Polygonum sp.  Erva 

Triplaris sp.  Árvore 

PORTULACACEAE   

Talinum patens (Jacq.) Willd. estoura-tacho Erva 

PROTEACEAE   

Roupala montana Aubl. 
 

carne de vaca Arbusto 
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PTERIDACEAE   

Adiantopsis perfaciculata Sehnen  Erva 

Adiantopsis regularis Moore  Erva 

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée avenquinha Erva 

Adiantum curvatum Kaulf.  Erva 

Adiantum deflectens Mart.  Erva 

Adiantum diogoanum Glaziou ex Baker  Erva 

Adiantum lorentzii Hieron.  Erva 

Adiantum platyphyllum Sw.  Erva 

Adiantum pulverulentum L.  Erva 

Adiantum raddianum C. Presl  Erva 

Adiantum rhizophytum Schrad.  Erva 

Adiantum subcordatum Sw.  Erva 

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn  Erva 

Heminiotis tomentosa (Lam.) Trevis.  Erva 

Pteris denticulata Sw. samambaia Erva 

Pteris plumula Desv. samambaia Erva 

RHAMNACEAE   

Reissekia cf. cordifolia Endl.  Trepadeira 

Gouania polygama (Jacq.) Urb.  Trepadeira 

ROSACEAE   

Rubus sp.  Arbusto 

Rhamnidium elaeocarpum Reissek cafezinho Arbusto 

RUBIACEAE   

Alseis floribunda Schott arma-de-serra Arbórea 

Amaioua guianensis Aubl. marmelada-brava Arbusto 

Chomelia sp. 1  Arbusto 

Chomelia sp. 2  Arbusto 

Chomelia pohliana Müll.Arg. veludo Arbusto 

Coffea arábica L.  Arbusto 

Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze  Arbórea 

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.  Arbusto 

Galianthe hispidula (A. Rich. Ex DC.) E. L. Cabral 
&Bacigalupo 

 Arbusto 

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. angélica Arbusto 
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Hamelia patens Jacq..  Arbusto 

Psychotria cf. remota Bnth.  Arbusto 

Psychotria minutiflora Mull. Arg.  Arbusto 

Psychotria subtriflora Mull. Arg.  Arbusto 

Psychotria carthagenensis Jacq. marmelada Arbusto 

Randia armata (Sw.) DC. marmelada Árvore 

Richardia scabra L.  Erva 

Rudgea recurva Mull.Arg.  Arbusto 

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. bugre   

RUTACEAE   

Conchocarpus cf. pentandrus (Engl.) Kallunki & Pirani  Arbusto 

Esenbeckia grandiflora Mart.  Árvore 

Galipea jasminiflora (A.St.-Hill.) Engl.  Árvore 

Metrodorea nigra A.St.-Hill.  Árvore 

Pilocarpus cf. pauciflorus A.St.-Hil. maminha-de-porca Árvore 

Pilocarpus spicatus A.St.-Hil.  Arbusto 

Zanthoxylum monogynum A.St.-Hil.  Árvore 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica de porca Árvore 

Zanthoxylum riedelianum Engl. mamica de porca Árvore 

SALICACEAE   

Casearia lasiophylla Eichler  Árvore 

Casearia gossypiosperma Briq. espeto Árvore 

Casearia sylvestris Sw. erva de lagarto Árvore 

Prockia crucis P. Browne ex. L.  Árvore 

Xylosma sp.  Árvore 

SANTALACEAE   

Phoradendron piperoides (Kunth) Trel.  Erva 

SAPINDACEAE   

Allophylus racemosus Sw.  Árvore 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.  Arbusto 

Allophylus sericeus (Cambess.) Radlk. vacum Arbusto 

Cardiospermum sp.  Trepadeira 

Cupania vernalis Cambess. camboatá Árvore 

Dilodendron bipinnatum Radlk. maria pobre Árvore 

Matayba guianensis Aubl.  Árvore 
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Paullinia sp.1  Trepadeira 

Paullinia sp.2  Trepadeira 

Paullinia sp.3  Trepadeira 

Serjania sp.  Trepadeira 

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.  Trepadeira 

Serjania clematidifolia Cambess.  Trepadeira 

Serjania communis Cambess.  Trepadeira 

Serjania erecta Radlk.  Trepadeira 

Serjania orbicularis Radlk.  Trepadeira 

Serjania pinnatifolia Radlk.  Trepadeira 

Urvillea sp.  Trepadeira 

SAPOTACEAE   

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  Árvore 

Chrysophyllum viride Mart. & Eichler  Árvore 

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) 
Engl. 

 Arbórea 

Pouteria grandiflora (A. DC.) Baehni  Árvore 

Pouteria sp.  Árvore 

SCROPHULARIACEAE   

Buddleia cf. brasiliensis Jacq.  Erva 

Stemodia verticillata (Mill.) Hassi.  Erva 

SCHIZAEACEAE   

Anemia candidoi  Erva 

Anemia cf. hirsuta (L.) Sw.  Erva 

Anemia phyllitidis (L.) Sw.  Erva 

Anemia sp.1  Erva 

Anemia sp.2  Erva 

Ligodium venustum Sw.  Erva 

SELAGINELLACEAE   

Selaginella sp.1  Erva 

Selaginella sulcata (Desv.) Spring 
 
 

 Erva 

SIPARUNACEAE   

Siparuna guianensis Aubl. folha santa Árvore 

Siparuna cf. bifida (Poepp. & Endl.) A.DC. siparuna Árvore 
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SMILACACEAE   

Smilax sp.  Trepadeira 

TECTARIACEAE   

Ctenitis faciculata (Raddi) Ching  Erva 

Ctenitis submarginalis (Langsd.& Fisch.) Ching  Erva 

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale  Erva 

Tectaria effusa (Sw.) Tindale  Erva 

Tectaria incisa Cav.  Erva 

THELYPTERIDACEAE   

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching  Erva 

Thelypteris lugubris (Mett.) R. Tryon & A. Tryon  Erva 

Thelypteris dentata (Forssk.) E.P.St. John  Erva 

Thelypteris concinna (Willd.) Ching  Erva 

Thelypteris patens (Sw.) Small  Erva 

Thelypteris sp.1  Erva 

Thelypteris sp.2  Erva 

SOLANACEAE   

Capsicum baccatum L. pimenta arbusto 

Cestrum sp.  arbusto 

Cestrum strigillatum Ruiz & Pav.  arbusto 

Dyssochroma viridiflorum (Sims) Miers  arbusto 

Lyclanthes repens Bitter  Erva 

Physalis angulata L.  arbusto 

Solandra grandiflora Sw.  trepadeira 

Solanum alternatopinnatum Steud.  Trepadeira 

Solanum americanum Mill.  arbusto 

Solanum oocarpum Sendtn.  arbusto 

Solanum paniculatum L.  arbusto 

Solanum tabacifolium Salzm. ex. Dunal  arbusto 

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. fruta de lobo arbusto 

Solanum palinacanthum Dunal juá-bravo arbusto 

Solanum scuticum M.Nee fumo arbusto 

STYRACACEAE   

Styrax ferrugineus Nees & Mart. laranjinha arbusto 

THELYPTERIDACEAE   
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Thelypteris dentata (Forssk.) E.P.St.John samambaia Erva 

TROPAEOLACEAE   

Tropaeolum cf. warmingianum Rohrb.  trepadeira 

TYPHACEAE   

Typha sp. 
 

 Erva 

URTICACEAE   

Cecropia glaziovii Snethi.  árvore 

Cecropia pachystachya Trécul embaúba  árvore 

Hemistylus brasiliensis Wedd urtigão arbusto 

Pilea hyalina Fenzl.  Erva 

Pilea sp.  Erva 

Pilea microphylla (L.) Liebm.  Erva 

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex. Wedd.  arbusto 

Urera cf. aurantiaca Wedd.  arbusto 

Urera cf. nitida (Vell.)P. Brack urtigão arbusto 

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. urtiga arbusto 

VERBENACEAE   

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.  árvore 

Lantana camara L.  arbusto 

Lantana trifólia L.  arbusto 

Lantana fucata Lindl. erva-cidreira arbusto 

Petrea volubilis L.  arbusto 

VIOLACEAE   

Hybanthus bigibbosus (A.St.-Hil.) Hassl.  arbusto 

Hybanthus sp.  arbusto 

Hybanthus sp.  arbusto 

VITACEAE   

Cissus sp.  trepadeira 

Cissus erosa Rich.  trepadeira 

Cissus serroniana (Glaz.) Lombardi  trepadeira 

Cissus simsiana Schult. & Schult.f.  trepadeira 

Cissus sulcicaulis (Baker) Planch. uva-do-mato trepadeira 

Cissus tinctoria Mart.  trepadeira 

Cissus verticillata (L.) Nicolson & 
C.E.Jarvis subsp. Verticillata 

 trepadeira 
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VOCHYSIACEAE   

Callisthene major Mart. & Zucc. joão farinha, árvore 

Qualea grandiflora Mart. pau terrão árvore 

Qualea parviflora Mart. pau tirrinha árvore 

VITTARIACEAE   

Polytaenium lineatum (Sw.) J.Sm.  Erva 

WOODSIACEAE   

Diplazium cristatum (Desr.) Alston  arbusto 

 

 









PONTO UTM E UTM S ART PROPRIEDADE MUNICIPIO QUAL. NOME POSIÇÃO CONS. ALT_ENT. DES_LINEAR COD_CALC. QUIROPT RELEV. 

A005 430005 7758126 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca A005 base do maciço bom 2,90 14,00 CCL presença média 

A007 429852 7758127 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca A007 meia encosta bom 3,4 10 CCL ausência baixa 

A009 429894 7758167 L02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta A009 base do maciço bom 1,00 30,00 CCL presença média 

A010 429930 7758240 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A010 base do maciço ruim 12,00 10,00 CCL ausência baixa 

A011 429970 7758293 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A011 base do maciço ruim 
  

CCL ausência baixa 

A013 430210 7758285 L02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta A013 meia encosta ruim 2,00 40,00 CCL presença média 

A014 429963 7758350 L02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta A014 meia encosta bom 4,00 70,00 CCL ausência média 

A017 429977 7758463 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca A017 base do maciço bom 3,00 12,00 CCL ausência baixa 

A018 429999 7758585 L02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta A018 base do maciço bom 2,00 25,00 CCL presença média 

A027 430290 7758059 L02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta A027 meia encosta bom 4,00 50,00 CCL ausência média 

A068 427273 7752400 A10 Costa Lamar Pains toca A068 base do maciço bom 2,00 20,00 CCH ausência baixa 

A073 421359 7749186 P02 
 

Doresópolis gruta Gruta Buraco dos Curiós base do maciço bom 6,00 200,00 CCL presença alta 

A076 423576 7746432 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A076 base do maciço bom 1,50 11,00 CCL presença média 

A077 423615 7746411 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A077 base do maciço excelente 

 
26,70 CCL presença média 

A078 423686 7746438 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains abrigo A078 base do maciço bom 

 
4,00 CCL ausência baixa 

A082 423839 7746233 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A082 base do maciço excelente 

 
5,20 CCL ausência baixa 

A084 423677 7745899 A13 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A084 base do maciço bom 3,00 16,00 CCL ausência média 

A087 423504 7745755 A13 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A087 base do maciço excelente 0,50 16,75 CCL presença média 

A102 427100 7753001 A05 
 

Pains toca A102 meia encosta excelente 1,00 16,00 CCH presença baixa 

A104 427191 7753037 A05 
 

Pains gruta A104 base do maciço bom 1,30 33,15 CDE presença média 

A108 431438 7752741 A06 
 

Pains toca A108 base do maciço bom 1,50 14,80 CCH ausência baixa 

A109 431545 7752616 A06 
 

Pains toca A109 base do maciço excelente 0,60 15,00 CCH presença baixa 

A112 431384 7752624 A06 
 

Pains abrigo A112 base do maciço bom 1,80 4,00 CCH ausência média 

A115 431155 7752829 A06 
 

Pains toca A115 base do maciço bom 
 

6,00 CCH ausência média 

A116 431150 7752828 A06 
 

Pains toca A116 base do maciço bom 5,00 8,00 CCH ausência média 

A117 431190 7752908 A06 
 

Pains abrigo A117 base do maciço bom 
 

4,00 CCH/CDE ausência média 
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A118 431216 7752864 A06 
 

Pains toca A118 base do maciço bom 8,00 20,00 CCL ausência baixa 

A123 431066 7753891 A06 
 

Pains toca A123 base do maciço bom 
 

6,80 CCL ausência baixa 

A124 431081 7753839 A06 
 

Pains toca A124 base do maciço ruim 5,00 13,70 CCH ausência baixa 

A125 431059 7753794 A06 
 

Pains gruta A125 base do maciço bom 1,65 53,20 CCH ausência média 

A127 431377 7753623 A06 
 

Pains gruta A127 base do maciço excelente 2,00 51,86 CCH ausência média 

A128 431384 7753606 A06 
 

Pains toca A128 base do maciço bom 2,00 14,25 CCL ausência baixa 

A129 431417 7753478 A06 
 

Pains gruta A129 topo do maciço excelente 4,00 110,39 CCL ausência média 

A130 431575 7753317 A06 
 

Pains toca A130 base do maciço bom 1,50 8,00 CCL ausência baixa 

A133 436891 7743789 A15 
 

Pains abrigo A133 base do maciço bom 2,00 12,70 CDE ausência baixa 

A136 437163 7743785 A15 
 

Pains gruta A136 base do maciço bom 1,50 45,00 CCL ausência média 

A137 437177 7743769 A15 
 

Pains gruta A137 base do maciço excelente 1,50 47,03 CCL presença média 

A143 437664 7743729 A15 
 

Pains toca A143 base do maciço bom 
  

CCL ausência média 

A151 437360 7741048 A19 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains abrigo A151 base do maciço péssimo 4,00 5,00 CCL ausência baixa 

A153 437578 7741179 A19 
Fazenda Mata do 

retiro 
Pains gruta Gruta Lagoa do Retiro meia encosta ruim 2,00 273,46 CCL presença máxima 

A156 437486 7741458 A19 
Fazenda Mata do 

retiro 
Pains abrigo A156 base do maciço excelente 1,80 5,00 CCL ausência baixa 

A159 437587 7741526 A19 
Fazenda Mata do 

retiro 
Pains toca A159 base do maciço bom 3,00 10,00 CCH presença baixa 

A160 437397 7741427 A19 
Fazenda Mata do 

retiro 
Pains gruta A160 base do maciço excelente 3,00 60,00 CCH presença média 

A173 423133 7746252 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A173 topo do maciço excelente 2,50 14,20 CCH presença média 

A174 422942 7746157 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains gruta A174 topo do maciço excelente 5,68 249,92 CCH presença máxima 

A178 422737 7746206 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A178 topo do maciço bom 2,00 15,00 CCL ausência baixa 

A180 422751 7746258 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains gruta A180 meia encosta bom 4,00 51,85 CCL presença máxima 

A182 422952 7746044 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains gruta A182 meia encosta bom 2,00 95,51 CCL presença alta 

A187 422808 7746118 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains gruta A187 topo do maciço bom 4,00 21,10 CCH ausência máxima 

A194 427430 7752631 A05 
 

Pains toca A194 base do maciço ruim 3,00 10,00 CCH ausência baixa 
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A196 427548 7752568 A05 
 

Pains gruta A196 base do maciço bom 1,00 55,50 CLS ausência média 

A197 427560 7752702 A05 
 

Pains toca A197 base do maciço bom 2,00 6,00 CLS ausência baixa 

A198 427557 7752686 A05 
 

Pains toca A198 meia encosta bom 1,00 15,00 CLS ausência baixa 

A200 427514 7752887 A05 
 

Pains toca A200 base do maciço bom 0,50 15,00 CLS ausência média 

A206 427695 7752575 A05 
 

Pains gruta A206 base do maciço ruim 7,00 57,40 CCH ausência média 

A207 427732 7752580 A05 
 

Pains abrigo A207 base do maciço ruim 10,00 8,00 CCH ausência baixa 

A208 427699 7752573 A05 
 

Pains gruta A208 meia encosta bom 1,00 42,70 CCH ausência média 

A214 427907 7752451 A05 
 

Pains toca A214 base do maciço bom 3,00 47,93 CCH ausência média 

A216 428079 7752433 A06 
 

Pains toca A216 meia encosta excelente 0,50 10,00 CCH ausência baixa 

A220 428060 7752701 A06 
 

Pains toca A220 base do maciço bom 1,00 17,00 CCH ausência baixa 

A228 430830 7752976 A06 
 

Pains gruta A228 base do maciço bom 2,50 23,47 CCH ausência média 

A235 431043 7752954 A06 
 

Pains toca A235 base do maciço bom 1,00 8,00 CCH ausência baixa 

A247 431252 7753720 A06 
 

Pains toca A247 base do maciço bom 0,50 8,00 CCH presença média 

A249 431273 7753764 A06 
 

Pains toca A249 
fundo de 

dolina 
ruim 1,00 15,00 CCH presença baixa 

A251 431424 7753653 A06 
 

Pains toca A251 base do maciço péssimo 2,50 21,15 CCH presença média 

A260 437443 7739409 A19 Pedreira Pains abrigo A260 base do maciço péssimo 2,00 43,60 CCH/CDE presença média 

A262 437526 7739345 A19 
 

Pains toca A262 base do maciço péssimo 2,00 12,00 CCH/CDE ausência baixa 

A275 437003 7742145 A15 
 

Pains gruta A275 base do maciço bom 3,00 68,99 CCH/CDE ausência média 

A280 437174 7741849 A19 
 

Pains gruta A280 base do maciço bom 3,00 31,46 CCH ausência média 

A286 436886 7742161 A15 
 

Pains toca A286 base do maciço excelente 15,00 24,40 CCL ausência média 

A287 422861 7746143 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains abrigo A287 topo do maciço bom 17,00 31,25 CCL ausência máxima 

A292 423760 7746530 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A292 base do maciço excelente 1,50 25,70 CCL ausência média 

A293 423749 7746479 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca Gruta do Bacon meia encosta excelente 0,70 25,00 CCL presença alta 

A294 423609 7746370 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A294 meia encosta bom 4,00 12,00 CCH ausência baixa 

A299 423367 7746165 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A299 base do maciço bom 5,00 12,20 CCL ausência baixa 

A301 423502 7746073 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A301 base do maciço bom 25,00 81,25 CCL ausência média 

A306 423403 7746256 A09 Fazenda Engenho Pains gruta A306 topo do maciço bom 
 

35,00 CCL presença média 
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Novo 

A308 423454 7746314 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains abismo A308 topo do maciço excelente 

 
17,00 CCL ausência média 

A317 423321 7745715 A13 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A317 base do maciço bom 

 
7,55 CCH presença média 

A320 427284 7752709 A05 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains toca A320 topo do maciço bom 1,50 24,90 CCH ausência média 

A321 427268 7752705 A05 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains gruta A321 topo do maciço bom 2,50 49,90 CCH ausência alta 

A325 427499 7752445 A05 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains toca A325 base do maciço bom 0,35 15,00 CCH ausência média 

A330 427639 7752339 A05 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains abrigo A330 base do maciço bom 8,00 6,00 CCH ausência média 

A331 427725 7752435 A05 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains toca A331 base do maciço bom 17,00 18,60 CCH ausência baixa 

A333 427823 7752266 A05 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains gruta A333 base do maciço bom 

 
162,45 CCH ausência alta 

A336 427871 7752414 A05 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains gruta A336 topo do maciço bom 2,50 40,00 CCH ausência média 

A341 427570 7752515 A05 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains abrigo A341 fundo de vale bom 7,00 6,50 CCH ausência baixa 

A343 427646 7752512 A05 
Fazenda Gaia do 

Sol 
Pains toca A343 topo do maciço bom 1,30 10,00 CCH ausência baixa 

A347 430487 7753439 A06 Fazenda Junco Pains gruta 
Gruta Igreja de São 

Geraldo 
base do maciço bom 0,80 86,78 CDE ausência média 

A349 430573 7753408 A06 Fazenda Junco Pains gruta Ponto C15 base do maciço bom 2,00 92,41 CCL presença alta 

A359 431104 7753243 A06 Fazenda Junco Pains gruta A359 base do maciço bom 2,00 62,80 CCH ausência média 

A374 431794 7753410 A06 
Fazenda do Seu 

Chico 
Pains gruta Gruta Véu de Noiva base do maciço excelente 3,00 127,33 CCH presença alta 

A375 431983 7753362 A06 
Fazenda do Seu 

Chico 
Pains toca Abrigo do Portal base do maciço bom 7,00 18,50 CCH ausência baixa 

A382 431706 7753581 A06 
Fazenda do Seu 

Chico 
Pains gruta A382 base do maciço bom 8,00 81,02 CCH presença média 

A395 436852 7743627 A15 
 

Pains toca A395 base do maciço bom 1,50 28,40 CCH ausência média 

A396 436805 7743701 A15 
 

Pains toca A396 base do maciço bom 5,00 13,65 CCH ausência baixa 

A397 436796 7743738 A15 
 

Pains toca A397 base do maciço bom 2,10 10,00 CDE ausência baixa 

A400 436583 7743675 A15 
 

Pains abismo A400 fundo de vale bom 
 

20,00 CCH ausência baixa 

Apêndice 8.4 - Relação das cavidades cadastradas e classificadas. 



PONTO UTM E UTM S ART PROPRIEDADE MUNICIPIO QUAL. NOME POSIÇÃO CONS. ALT_ENT. DES_LINEAR COD_CALC. QUIROPT RELEV. 

A401 436574 7743533 A15 
 

Pains gruta A401 
fundo de 

dolina 
bom 4,00 46,00 CCH ausência média 

A403 436324 7743529 A15 
 

Pains gruta A403 fundo de vale excelente 1,20 45,65 CDH presença média 

A413 422314 7746684 A09 
Engenho Novo / 

Carvão 
Pains toca A413 base do maciço ruim 

 
10,00 CCH presença média 

A415 422536 7747066 A09 
Engenho Novo / 

Carvão 
Pains abrigo A415 meia encosta excelente 2,00 5,00 CCH ausência baixa 

A416 422603 7746767 A09 
Engenho Novo / 

Carvão 
Pains toca A416 meia encosta excelente 3,50 7,00 CCH ausência baixa 

A417 422663 7746460 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A417 base do maciço excelente 

  
CCH ausência baixa 

A424 422672 7746138 A09 
 

Pains gruta A424 base do maciço bom 
 

40,80 CCH ausência máxima 

A429 428089 7752864 A06 
 

Pains gruta A429 base do maciço excelente 
 

82,30 CCH ausência média 

A430 428037 7753038 A06 
 

Pains toca A430 base do maciço excelente 1,50 6,00 CCH ausência baixa 

A431 428328 7753074 A06 
 

Pains toca A431 base do maciço excelente 2,00 7,00 CCH ausência baixa 

A436 427399 7753067 A05 
 

Pains gruta A436 base do maciço excelente 6,00 60,90 CCH presença alta 

A440 427163 7753231 A05 
 

Pains gruta A440 base do maciço bom 3,00 24,90 CCH ausência baixa 

A441 427484 7752912 A05 
 

Pains toca A441 base do maciço bom 
 

10,00 CCH ausência baixa 

A443 427469 7753040 A05 
 

Pains gruta A443 base do maciço excelente 4,50 84,60 CCH ausência média 

A444 427495 7753052 A05 
 

Pains toca A444 base do maciço bom 2,50 10,00 CCH ausência baixa 

A449 428176 7752401 A06 
 

Pains toca A449 meia encosta bom 3,00 28,00 CCH ausência média 

A451 428288 7752697 A06 
 

Pains gruta A451 base do maciço excelente 1,50 44,55 CCH ausência média 

A452 428504 7752985 A06 
 

Pains gruta A452 meia encosta excelente 2,50 200,00 CCH presença alta 

A453 427976 7752617 A05 
 

Pains gruta A453 base do maciço excelente 1,50 113,85 CCH ausência média 

A455 428059 7752541 A06 
 

Pains gruta A455 topo do maciço excelente 1,00 37,30 CCH ausência média 

A457 427700 7752590 A05 
 

Pains gruta A457 base do maciço bom 8,00 40,00 CCH ausência média 

A460 430629 7752809 A06 
 

Pains abrigo A460 base do maciço bom 0,50 5,00 CCH ausência baixa 

A461 430536 7752814 A06 Sítio balsamo Pains toca A461 meia encosta excelente 1,00 6,00 CDL ausência baixa 

A467 430955 7753084 A06 fazenda Junco Pains gruta A467 base do maciço bom 1,00 71,75 CCH presença média 

A468 430947 7753097 A06 fazenda Junco Pains gruta A468 base do maciço excelente 2,00 132,79 CCH presença alta 

A471 423392 7746605 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains gruta A471 base do maciço excelente 2,00 60,70 CDL presença média 

A472 423070 7746488 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains abrigo A472 base do maciço excelente 0,30 

 
CCH ausência baixa 
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A473 422958 7746375 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains toca A473 base do maciço ruim 

 
10,60 CCH ausência baixa 

A482 423211 7746566 A09 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains gruta A482 base do maciço bom 2,00 81,75 CCL presença alta 

A524 430771 7752701 A06 Fazenda Beira Rio Pains toca A524 base do maciço excelente 2,50 20,00 CDH ausência baixa 

A525 430797 7752697 A06 Fazenda Beira Rio Pains gruta A525 base do maciço excelente 0,50 30,00 CCH/CDE ausência média 

A556 432137 7753794 A06 
 

Pains toca A556 base do maciço excelente 5,36 9,40 CCH ausência baixa 

A559 432013 7753863 A06 Fazenda Coelho Pains toca A559 meia encosta bom 1,00 20,00 CCL ausência média 

A563 432085 7753970 A06 Fazenda Coelho Pains gruta A563 topo do maciço bom 
 

73,56 CCH ausência média 

A567 431818 7754084 A02 Fazenda Coelho Pains gruta A567 meia encosta excelente 1,00 29,92 CCH ausência média 

A568 431757 7754039 A02 Fazenda Coelho Pains gruta A568 base do maciço bom 5,00 128,97 CCH ausência alta 

A570 431763 7753983 A06 Fazenda Coelho Pains gruta A570 base do maciço ruim 2,50 60,00 CCH ausência média 

A571 431811 7753942 A06 Fazenda Coelho Pains gruta A571 base do maciço bom 5,00 278,90 CCH ausência alta 

A582 435811 7741100 A19 
 

Pains toca A582 meia encosta ruim 0,90 11,00 CCH ausência baixa 

A586 435915 7741046 A19 Pedreira. Pains toca A586 diáclase ruim 3,00 8,00 CCH ausência média 

A587 435943 7741029 A19 
 

Pains gruta A587 diáclase bom 15,00 60,00 CCH ausência máxima 

A588 435926 7741015 A19 
 

Pains toca A588 diáclase bom 
 

10,00 CCH ausência máxima 

A589 435941 7740992 A15 
 

Pains toca A589 diáclase excelente 15,00 17,00 CCH ausência média 

A590 435901 7740920 A19 
 

Pains toca A590 diáclase bom 6,00 18,00 CCH ausência média 

A592 435964 7740834 A19 
 

Pains gruta A592 diáclase bom 10,00 80,00 CCH ausência média 

A603 437729 7741306 A19 
Fazenda mata do 

retiro 
Pains toca A603 base do maciço bom 3,50 15,00 CCH ausência baixa 

A605 437837 7741320 A19 
Fazenda mata do 

retiro 
Pains toca A605 meia encosta excelente 1,50 15,00 CCH ausência baixa 

A607 437820 7741633 A19 
Fazenda mata do 

retiro 
Pains abrigo A607 base do maciço bom 5,00 3,50 CCL ausência média 

A612 437408 7743450 A15 
 

Pains toca A612 base do maciço bom 1,00 8,00 CCH ausência média 

A615 437461 7743391 A15 
 

Pains toca A615 meia encosta bom 2,00 10,00 CDL presença média 

A619 437344 7743435 A15 
 

Pains toca A619 diáclase bom 2,00 20,00 CCL ausência média 

A620 437323 7743334 A15 
 

Pains gruta A620 diáclase péssimo 2,00 41,24 CCL ausência máxima 

A635 437300 7742263 A15 
 

Pains gruta A635 topo do maciço bom 7,00 64,18 CCL presença média 

A638 437190 7742339 A15 
 

Pains toca A638 base do maciço ruim 0,50 8,00 CCH ausência baixa 

A657 437108 7742322 A15 
 

Pains toca A657 base do maciço ruim 1,00 11,40 CCL ausência média 
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A659 437159 7742333 A15 
 

Pains toca A659 meia encosta bom 7,00 11,70 CCL presença máxima 

A661 437273 7742239 A15 
 

Pains gruta A661 topo do maciço bom 2,00 45,35 CCL presença alta 

A664 437399 7741959 A19 
 

Pains gruta A664 diáclase bom 2,00 211,38 CDH presença alta 

A677 437223 7741494 A19 
 

Pains abrigo A677 base do maciço ruim 5,00 2,80 CCL ausência baixa 

A679 437359 7741396 A19 
 

Pains gruta A679 diáclase ruim 2,00 100,00 CCH ausência média 

A683 437287 7741583 A19 
 

Pains toca A683 base do maciço ruim 3,00 8,00 CCL ausência baixa 

A684 437287 7741583 A19 
 

Pains gruta A684 base do maciço péssimo 5,00 40,00 CCL ausência média 

A695 436759 7741844 A19 
 

Pains abrigo A695 base do maciço ruim 0,50 5,00 CCH ausência máxima 

A697 436859 7741786 A19 
 

Pains abrigo A697 meia encosta ruim 0,50 5,00 CCH ausência baixa 

A707 436664 7741814 A19 
 

Pains gruta A707 
fundo de 

dolina 
bom 0,70 50,00 CCH ausência média 

A721 436686 7741786 A19 
 

Pains gruta A721 base do maciço ruim 3,00 390,53 CCL ausência máxima 

A722 436752 7741739 A19 
 

Pains gruta A722 base do maciço ruim 4,00 57,30 CCH ausência média 

A734 437632 7739917 A19 
 

Pains gruta A734 topo do maciço bom 2,00 28,60 CCL ausência média 

A742 437600 7739865 A19 
 

Pains toca A742 topo do maciço bom 2,00 10,00 CCH ausência baixa 

A743 437624 7739819 A19 
 

Pains toca A743 
fundo de 

dolina 
ruim 1,00 7,00 CCH presença média 

A747 437437 7739733 A19 
 

Pains gruta A747 base do maciço péssimo 1,75 28,80 CCL ausência média 

A755 436975 7740112 A19 
 

Pains abismo A755 diáclase bom 2,50 1,00 CCH ausência média 

A762 437049 7739700 A19 
 

Pains toca A762 topo do maciço ruim 1,50 16,35 CCH ausência média 

A763 437030 7739664 A19 
 

Pains gruta A763 topo do maciço ruim 7,00 104,85 CCH presença alta 

A781 436834 7739540 A19 
 

Pains gruta A781 base do maciço péssimo 2,50 67,75 CCH ausência média 

A782 436871 7739517 A19 
 

Pains gruta A782 base do maciço bom 1,00 86,50 CCH presença alta 

A789 436612 7739507 A19 
 

Pains abrigo A789 base do maciço ruim 1,30 2,00 CDH ausência baixa 

A807 437063 7739489 A19 
 

Pains gruta A807 base do maciço péssimo 2,00 40,00 CCH ausência média 

A808 437314 7743629 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca 
Gruta das Duas 

Clarabóias 
base do maciço excelente 

 
16,85 CCL ausência baixa 

A809 437532 7743729 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca Gruta da Subida base do maciço excelente 5,49 
 

CCL presença baixa 

A810 437438 7743597 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca 
Gruta da Lavra 
Abandonada 

base do maciço bom 
  

CCH ausência baixa 

A811 437497 7743613 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca 
Gruta Passagem da 

Clarabóia 
base do maciço péssimo 

  
CCH ausência baixa 

A812 431762 7754040 A02 Fazenda Perdição Pains gruta Lapa da Perdição I base do maciço excelente 18,00 159,34 CCH ausência máxima 
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A813 437164 7742306 A15 
 

Pains toca Gruta Boi Bandido meia encosta bom 
 

20,00 CCH ausência baixa 

A814 436975 7742167 A15 
 

Pains gruta Gruta Black Stone base do maciço bom 
 

119,90 CCH ausência média 

A815 437192 7741824 A19 
 

Pains gruta Loca do Espinho base do maciço bom 
 

43,90 CCH ausência média 

A816 436697 7741822 A19 
 

Pains gruta Gruta Marsupial I base do maciço bom 
 

55,06 CCH ausência média 

A817 436710 7741801 A19 
 

Pains toca Gruta Marsupial II base do maciço bom 
 

19,80 CCH ausência média 

A818 436724 7741820 A19 
 

Pains gruta Gruta Marsupial III base do maciço bom 
 

35,88 CCH ausência média 

A819 436763 7741782 A19 
 

Pains gruta Gruta Antes da Chuva base do maciço bom 
 

46,70 CCH ausência média 

A820 436836 7741820 A19 
 

Pains gruta Gruta Teto Retangular base do maciço bom 
 

31,10 CCH ausência média 

A821 437343 7742009 A19 
 

Pains gruta Gruta Diaclasão Grego base do maciço bom 
 

153,05 CCH ausência alta 

A822 437450 7742059 A15 
 

Pains gruta Gruta Hora Extra base do maciço bom 
 

60,90 CCH ausência alta 

A823 437537 7742019 A19 
 

Pains toca Gruta Hora Extra II base do maciço bom 
 

15,50 CCH ausência baixa 

A824 437518 7741909 A19 
 

Pains gruta Gruta Leque Aluvial base do maciço bom 
 

29,80 CCH ausência média 

A825 437512 7741908 A19 
 

Pains toca Gruta da Travessia I base do maciço bom 
 

12,00 CCH ausência baixa 

A826 437509 7741889 A19 
 

Pains gruta Gruta da Travessia II base do maciço bom 
 

33,10 CCH ausência média 

A827 437448 7741850 A19 
 

Pains toca Gruta da Travessia III base do maciço bom 
 

12,50 CCH ausência baixa 

A828 437494 7741865 A19 
 

Pains toca 
Gruta Acervo de 

Conchas 
base do maciço bom 

 
21,20 CCH ausência baixa 

A829 437487 7741904 A19 
 

Pains toca 
Gruta Conduto Quebra 

Osso 
base do maciço bom 

 
11,30 CCH ausência média 

A830 437477 7741875 A19 
 

Pains gruta Gruta da Microfalha base do maciço bom 
 

81,10 CCH ausência máxima 

A831 436823 7742809 A15 
 

Pains abrigo Abrigo Fuleiro base do maciço bom 
 

2,00 CCH ausência baixa 

A832 437108 7742577 A15 
 

Pains abrigo Abrigo Plaqueado base do maciço bom 
 

2,00 CCH ausência baixa 

A833 437162 7742574 A15 
 

Pains toca Abrigo Black Stone I meia encosta bom 
 

9,50 CCH ausência baixa 

A834 437344 7742582 A15 
 

Pains abrigo Abrigo Black Stone II base do maciço bom 
 

4,50 CCH ausência baixa 

A835 437146 7742330 A15 
 

Pains abrigo Abrigo Mega Bloco base do maciço bom 
 

3,30 CCH ausência média 

A836 437127 7742309 A15 
 

Pains abrigo Abrigo Muro de Pedra base do maciço bom 
 

2,80 CCH ausência média 

A837 437063 7742150 A15 
 

Pains toca 
Abrigo Blocos 
Geométricos 

base do maciço bom 
 

6,54 CCH ausência baixa 

A838 437000 7742165 A15 
 

Pains toca Abrigo Ventilado base do maciço bom 
 

18,45 CCH ausência média 

A839 437104 7741863 A19 
 

Pains toca Abrigo Teto Baixo base do maciço bom 
 

20,00 CCH ausência média 

A840 436743 7741821 A19 
 

Pains abrigo Abrigo Marsupial base do maciço bom 
 

5,00 CCH ausência média 

A841 436746 7741737 A19 
 

Pains toca Abrigo Antes da Chuva base do maciço bom 
 

7,00 CCH ausência média 
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A842 437030 7741729 A19 
 

Pains abrigo Abrigo da Torre base do maciço bom 
 

2,80 CCH ausência baixa 

A843 437519 7742087 A15 
 

Pains toca Abrigo Tombado base do maciço bom 
 

15,00 CCH ausência baixa 

A844 437502 7742075 A15 
 

Pains abrigo Abrigo Grande lustre base do maciço bom 
 

5,00 CCH ausência média 

A845 437502 7742056 A15 
 

Pains abrigo Abrigo Coluna de Rocha base do maciço bom 
 

3,00 CCH ausência baixa 

A846 437523 7742053 A15 
 

Pains toca Abrigo de Lenha base do maciço bom 
 

6,50 CCH ausência média 

A847 437560 7741861 A19 
 

Pains gruta Abrigo Pavimentado I base do maciço bom 
 

31,79 CCH ausência média 

A848 437575 7741861 A19 
 

Pains gruta Abrigo Pavimentado II base do maciço bom 
 

26,30 CCH ausência média 

A849 437176 7741260 A19 
 

Pains gruta A849 
fundo de 

dolina 
bom 4,00 97,05 CCL ausência média 

A850 411988 7749747 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta Abrigo do Feijão topo do maciço excelente 3,00 100,00 CCH ausência média 

A851 412580 7748592 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains abrigo A851 base do maciço excelente 4,00 5,00 CCH ausência baixa 

A852 412576 7748624 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A852 base do maciço excelente 0,60 10,00 CCH ausência baixa 

A853 429930 7758240 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A853 base do maciço ruim 12,00 10,00 CCL ausência média 

A854 429970 7758293 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A854 base do maciço ruim 
  

CCL ausência baixa 

A855 412571 7748652 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains abrigo A855 base do maciço excelente 1,00 4,00 CCH ausência baixa 

A856 412484 7748659 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A856 base do maciço excelente 1,00 12,00 CCH ausência baixa 

A857 412419 7748762 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A857 topo do maciço bom 2,00 10,00 CCH ausência baixa 

A858 412474 7748535 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A858 base do maciço excelente 3,00 13,00 CCH ausência baixa 

A859 412459 7748551 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A859 base do maciço excelente 3,00 5,00 CCH ausência baixa 

A860 429895 7758867 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca Abrigo da Vaca base do maciço péssimo 2,00 10,00 CCL ausência baixa 

A861 429836 7758355 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A861 base do maciço excelente 4,50 3,50 CCL ausência baixa 

A862 429872 7758371 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca A862 topo do maciço bom 2,00 10,00 CCL ausência baixa 

A863 412412 7748615 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains abrigo A863 base do maciço excelente 30,00 18,00 CCH ausência média 

A864 412402 7748611 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta A864 base do maciço excelente 40,00 70,00 CCH ausência média 

A865 411524 7750012 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta A865 base do maciço excelente 0,60 60,00 CCH ausência média 
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A866 411602 7749980 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A866 topo do maciço excelente 1,50 9,00 CCH ausência baixa 

A867 426671 7758434 L01 Fazenda Inhame Iguatama toca A867 base do maciço bom 1,00 10,00 CCL ausência baixa 

A868 411637 7749813 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A868 base do maciço bom 1,50 7,00 CCH ausência baixa 

A869 411932 7749715 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A869 base do maciço excelente 2,00 15,00 CCH ausência baixa 

A870 411931 7749712 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains abrigo A870 base do maciço excelente 12,00 5,00 CCH ausência média 

A871 411947 7749713 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A871 base do maciço excelente 2,00 23,00 CCH ausência média 

A872 412010 7749614 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A872 base do maciço bom 6,00 10,00 CCH ausência baixa 

A873 430088 7759215 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca A873 base do maciço bom 3,00 10,00 CCL ausência baixa 

A874 430071 7759081 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A874 base do maciço bom 1,00 5,00 CCL ausência baixa 

A875 429631 7758969 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A875 base do maciço bom 2,00 4,00 CCL ausência baixa 

A876 429166 7759207 L02 Fazenda Doce Iguatama abrigo A876 topo do maciço bom 
  

CCL ausência baixa 

A877 429070 7759173 L02 Fazenda Doce Iguatama toca A877 base do maciço bom 2,00 7,00 CCL ausência baixa 

A878 412099 7749597 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta A878 base do maciço excelente 1,00 45,00 CCL ausência alta 

A879 412059 7749574 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains abrigo A879 base do maciço bom 8,00 7,00 CCH ausência média 

A880 428166 7756640 A02 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama toca A880 base do maciço bom 1,00 7,00 CCL ausência baixa 

A881 411597 7750027 P07 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A881 meia encosta excelente 1,00 13,00 CCH ausência média 

A882 427944 7756913 A01 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama toca Abrigo Duplex meia encosta bom 7,00 12,00 CCL ausência média 

A883 411575 7750013 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A883 topo do maciço excelente 0,60 12,00 CCH ausência baixa 

A884 411537 7749993 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca Loca do Aquário meia encosta excelente 3,00 12,00 CCH ausência média 

A885 428014 7756823 A02 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama toca A885 base do maciço bom 3,00 10,00 CCL ausência baixa 

A886 411520 7749913 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta A886 base do maciço excelente 5,00 35,00 CCH ausência máxima 

A887 411509 7749909 P11 Fazenda Córrego Pains gruta A887 base do maciço excelente 7,00 40,00 CCH ausência média 
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do Cavalo 

A888 411714 7749620 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca Abrigo da Perereca base do maciço excelente 1,00 6,00 CCH ausência média 

A889 430127 7759685 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca A889 base do maciço excelente 4,50 15,00 CCL ausência baixa 

A890 430127 7759685 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A890 base do maciço excelente 2,50 
 

CCL ausência média 

A891 430122 7759800 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A891 base do maciço excelente 3,00 
 

CCL ausência baixa 

A892 430126 7759872 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A892 meia encosta excelente 
  

CCL ausência baixa 

A893 430097 7759887 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A893 meia encosta excelente 5,00 
 

CCL ausência média 

A894 411877 7749580 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A894 meia encosta bom 1,00 5,00 CCH ausência baixa 

A895 430710 7757111 A02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A895 base do maciço excelente 2,00 
 

CCL ausência baixa 

A896 411906 7749567 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A896 base do maciço bom 1,50 9,00 CCH ausência baixa 

A898 430352 7757045 A02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo A898 base do maciço bom 
  

CCH ausência baixa 

A899 411972 7749487 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta A899 base do maciço bom 6,00 100,00 CCH presença alta 

A901 412292 7748448 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo Fazenda 
bom Jardim 

Pains toca A901 base do maciço excelente 1,00 10,00 CCH ausência baixa 

A902 412271 7748418 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta A902 base do maciço excelente 20,00 200,00 CCH ausência máxima 

A903 412620 7748388 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta Cavidade 06 base do maciço excelente 1,60 50,00 CCH ausência média 

A904 412170 7749179 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo Fazenda 
bom Jardim 

Pains gruta A904 base do maciço excelente 1,50 30,00 CCH ausência média 

A905 412613 7748393 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains abrigo Gruta das Raízes base do maciço bom 

 
4,00 CCH ausência baixa 

A906 412242 7749117 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo Fazenda 
bom Jardim 

Pains gruta A906 topo do maciço excelente 10,00 200,00 CCH presença máxima 

A907 412241 7749138 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo Fazenda 
bom Jardim 

Pains gruta A907 topo do maciço excelente 20,00 200,00 CCH ausência alta 

A908 412577 7748388 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta Caverna da Caixa D’água base do maciço excelente 2,00 80,00 CCH ausência média 

A909 412212 7749162 P11 Fazenda Córrego Pains gruta A909 topo do maciço excelente 10,00 
 

CCH ausência média 
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do Cavalo Fazenda 
bom Jardim 

A910 412677 7748413 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca Cavidade TL25 base do maciço excelente 1,80 16,00 CCH ausência baixa 

A911 411619 7749496 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo Fazenda 
bom Jardim 

Pains gruta A911 base do maciço excelente 1,00 300,00 CCH ausência alta 

A912 411678 7749472 P11 
Faz. Córrego 

Cavalo 
Pains gruta A912 meia encosta excelente 1,00 200,00 CCH ausência alta 

A913 411698 7749464 P11 
Faz. Córrego 

Cavalo 
Pains gruta A913 meia encosta excelente 15,00 100,00 CCH ausência alta 

A914 412509 7748501 P11 
Faz. Córrego 

Cavalo 
Pains toca A914 base do maciço excelente 0,40 20,00 CCH ausência baixa 

A915 412559 7748528 P11 
Faz. Córrego 

Cavalo 
Pains toca A915 topo do maciço excelente 5,00 20,00 CCH ausência média 

A916 412583 7748565 P11 
Faz. Córrego 

Cavalo 
Pains toca A916 topo do maciço excelente 2,50 17,00 CCH ausência baixa 

A917 437096 7739049 A19 
 

Pains toca A917 base do maciço péssimo 6,00 15,00 CCH ausência baixa 

A918 437134 7739086 A19 
 

Pains toca A918 meia encosta bom 3,00 7,00 CCH ausência baixa 

A919 411987 7749219 P11 
Faz. Córrego 

Cavalo 
Pains gruta Gruta da Mureta base do maciço excelente 10,00 100,00 CCH ausência média 

A920 411732 7749387 P11 
Faz. Córrego 

Cavalo 
Pains gruta Gruta do Pescadores base do maciço ruim 2,50 200,00 CCH ausência alta 

A921 429888 7743565 A14 
 

Pains abismo Gruta do Felício 
fundo de 

dolina 
excelente 1,50 35,00 CCH ausência média 

A922 412717 7748168 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A922 base do maciço excelente 1,00 25,00 CCH ausência média 

A923 412220 7748259 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca Loca da Onça meia encosta excelente 

 
7,00 CCH ausência baixa 

A924 412573 7748401 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta Caverna do Labirinto meia encosta excelente 1,50 30,00 CCH ausência média 

A925 412620 7748388 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta A925 base do maciço excelente 1,60 50,00 CCH ausência média 

A926 412724 7748572 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta Gruta dos Opiliões meia encosta excelente 1,50 30,00 CCH ausência média 

A928 430111 7740150 A18 
 

Pains toca A928 base do maciço bom 6,50 15,00 CDH ausência baixa 

A929 430146 7740265 A18 
 

Pains abrigo A929 base do maciço bom 3,00 5,00 CDH presença baixa 

A930 430111 7740309 A18 
 

Pains abrigo A930 base do maciço bom 1,80 3,00 CDL ausência baixa 
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A931 430612 7740047 A18 
 

Pains toca A931 base do maciço bom 4,00 20,00 CCL ausência baixa 

A932 412348 7748949 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A932 base do maciço excelente 1,00 25,00 CCH ausência média 

A933 412348 7748943 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta Gruta da Lamparina base do maciço excelente 

 
300,00 CCH ausência alta 

A935 412642 7748401 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A935 meia encosta excelente 

 
9,00 CCH ausência baixa 

A936 412677 7748413 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains toca A936 base do maciço excelente 1,80 16,00 CCH ausência baixa 

A937 412741 7748328 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta Caverna dos Bois base do maciço bom 4,00 50,00 CCH ausência alta 

A938 412687 7748229 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta Gruta da Árvore Fundida topo do maciço bom 1,90 150,00 CCH presença alta 

A939 412686 7748310 P11 
Fazenda Córrego 

do Cavalo 
Pains gruta Gruta da Capela meia encosta excelente 0,70 100,00 CCH ausência média 

A941 441886 7745673 A16 Ducal Pains gruta A941 base do maciço ruim 4,00 30,00 CCH/CDH presença alta 

A942 437030 7739061 A19 
 

Pains gruta A942 base do maciço bom 3,00 45,00 CCH ausência média 

A943 437094 7739780 A19 
 

Pains toca A943 base do maciço ruim 1,50 10,00 CCH ausência baixa 

A946 431118 7740286 A18 
 

Pains toca A946 base do maciço excelente 1,80 20,00 CDH ausência baixa 

A947 432193 7746133 A10 
 

Pains toca A947 base do maciço excelente 1,00 6,00 CCL ausência baixa 

A948 432228 7746239 A10 
 

Pains gruta A948 meia encosta excelente 2,50 25,00 CCL ausência média 

A949 431934 7746249 A10 
 

Pains abismo A949 
fundo de 

dolina 
excelente 1,50 10,00 CCL ausência baixa 

A950 431692 7746164 A10 
 

Pains toca A950 base do maciço excelente 10,00 12,00 CCL ausência baixa 

A951 439339 7744034 A15 
 

Pains toca A951 base do maciço péssimo 4,50 10,00 CCL ausência média 

A953 439374 7744203 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta A953 base do maciço excelente 4,00 40,00 CCL ausência média 

A955 439584 7743955 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca A955 base do maciço ruim 3,00 10,00 CCL ausência média 

A956 430203 7745731 A14 
 

Pains toca A956 base do maciço bom 7,00 15,00 CCL ausência baixa 

A957 429239 7743991 A14 
 

Pains abismo A957 base do maciço bom 10,00 15,00 CCH presença média 

A958 440198 7743688 A16 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca A958 base do maciço ruim 5,00 8,00 CCL ausência média 

A959 440990 7747679 A12 Supercal Pains toca A959 meia encosta bom 1,50 7,00 CCL ausência média 

B025 429836 7758355 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo B025 base do maciço excelente 4,50 3,50 CCL ausência baixa 
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B026 429872 7758371 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca B026 topo do maciço bom 2,00 10,00 CCL ausência baixa 

B028 429884 7758329 L02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta B028 meia encosta bom 5,00 30,00 CCL presença média 

B029 429863 7758290 L02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta B029 meia encosta bom 3,50 25,00 CCL presença média 

B053 426618 7757971 A01 Fazenda Inhame Iguatama toca B053 meia encosta bom 1,50 10,00 CCL presença baixa 

B056 426577 7758301 L01 Fazenda Inhame Iguatama toca B056 base do maciço bom 3,00 20,00 CCL ausência baixa 

B059 426671 7758434 L01 Fazenda Inhame Iguatama toca B059 base do maciço bom 1,00 10,00 CCL ausência baixa 

B067 426321 7757834 A01 Fazenda Inhame Iguatama toca 
Gruta do Anemolite 
Cabeça de Dragão 

base do maciço bom 1,50 25,00 CCL presença média 

B068 426323 7757867 A01 Fazenda Inhame Iguatama toca 
Gruta do Anemolite 

Cabeça de Águia 
base do maciço bom 0,80 18,00 CCL ausência média 

B069 426346 7757877 A01 Fazenda Inhame Iguatama gruta Gruta Paisagem Lunar meia encosta bom 10,00 125,00 CCL presença alta 

B075 422680 7746154 A09 
 

Pains gruta 
Caverna da Dolina na 

Frente 
base do maciço excelente 6,00 50,00 CLS ausência máxima 

B076 414282 7750838 P07 
 

Doresópolis toca B076 meia encosta bom 1,50 9,00 CCH ausência baixa 

B078 414466 7751013 P07 
 

Doresópolis abrigo Abrigo da Xistose base do maciço bom 
 

20,00 CDH presença média 

B079 414387 7750868 P07 
 

Doresópolis abrigo B079 base do maciço bom 6,00 25,00 CCL ausência média 

B080 410479 7750412 P07 
 

Doresópolis toca B080 meia encosta excelente 2,00 20,00 CCH ausência média 

B081 410426 7750454 P07 
 

Doresópolis toca B081 base do maciço bom 2,50 20,00 CCL ausência média 

B082 404758 7754586 P02 
 

Doresópolis gruta B082 base do maciço bom 2,50 75,00 CCH presença alta 

B083 408699 7750378 P06 
 

Doresópolis abrigo B083 base do maciço bom 5,00 50,00 CLS ausência média 

C006 430133 7759536 L02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta C006 base do maciço excelente 8,00 35,00 CCL presença média 

C007 430050 7759496 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca C007 base do maciço bom 0,80 10,00 CCL ausência baixa 

C011 430088 7759215 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca C011 base do maciço bom 3,00 10,00 CCL ausência baixa 

C012 430071 7759081 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo C012 base do maciço bom 1,00 5,00 CCL ausência baixa 

C024 429631 7758969 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo C024 base do maciço bom 2,00 4,00 CCL ausência baixa 

C031 429166 7759207 L02 Fazenda Doce Iguatama abrigo C031 topo do maciço bom 
  

CCL ausência baixa 

C032 429070 7759173 L02 Fazenda Doce Iguatama toca C032 base do maciço bom 2,00 7,00 CCL ausência baixa 

C033 429059 7759156 L02 Fazenda Doce Iguatama gruta Gruta das Raízes base do maciço excelente 0,50 45,00 CCL presença média 

C051 428725 7759090 L02 Fazenda Doce Iguatama toca C051 base do maciço excelente 10,00 25,00 CCL presença média 

C059 428166 7756640 A02 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama toca C059 base do maciço bom 1,00 7,00 CCL ausência baixa 

C061 427988 7756871 A01 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama gruta C061 base do maciço excelente 1,50 120,00 CCL presença alta 
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C064 427950 7756910 A01 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama toca Gruta dos Desesperados meia encosta excelente 1,00 25,00 CCL ausência média 

C065 427943 7756939 A01 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama toca C065 base do maciço bom 1,00 20,00 CCL ausência média 

C068 428014 7756823 A02 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama toca C068 base do maciço bom 3,00 10,00 CCL ausência baixa 

C075 427712 7756871 A01 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama toca C075 base do maciço bom 4,00 20,00 CCL ausência baixa 

C076 427678 7756890 A01 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama gruta Gruta do Rala Coco base do maciço excelente 4,00 300,00 CCL presença alta 

C077 427623 7756984 A01 
Fazenda do 

Fundão 
Iguatama toca C077 base do maciço bom 0,50 20,00 CCL ausência baixa 

C088 428065 7746979 A10 
 

Pains gruta C088 base do maciço ruim 
 

30,00 CCL ausência média 

D006 430127 7759685 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca D006 base do maciço excelente 4,50 15,00 CCL ausência baixa 

D007 430127 7759685 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo D007 base do maciço excelente 2,50 
 

CCL ausência baixa 

D008 430122 7759800 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo D008 base do maciço excelente 3,00 
 

CCL ausência baixa 

D009 430126 7759872 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo D009 meia encosta excelente 
  

CCL ausência baixa 

D010 430097 7759887 L02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo D010 meia encosta excelente 5,00 
 

CCL ausência média 

D011 430047 7760087 L02 Fazenda Bocaina Iguatama toca D011 base do maciço excelente 1,00 
 

CCL ausência baixa 

D012 430710 7757111 A02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo D012 base do maciço excelente 2,00 
 

CCL ausência baixa 

D013 430322 7757067 A02 Fazenda Bocaina Iguatama toca D013 base do maciço excelente 1,00 10,00 CCL ausência baixa 

D014 430352 7757045 A02 Fazenda Bocaina Iguatama abrigo D014 base do maciço bom 
  

CCH ausência baixa 

D015 430391 7756956 A02 Fazenda Bocaina Iguatama toca D015 base do maciço excelente 
 

10,00 CCH ausência baixa 

D016 430710 7757111 A02 Fazenda Bocaina Iguatama toca D016 meia encosta excelente 
  

CCH ausência baixa 

D017 430538 7756662 A02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta D017 
fundo de 

dolina 
bom 

 
30,00 CCH ausência média 

D036 430309 7757737 A02 Fazenda Bocaina Iguatama gruta Caverna do Cachimbo meia encosta bom 
 

50,00 CCL ausência média 

D060 430215 7757396 A02 Fazenda Bocaina Iguatama toca Gruta da Mandala meia encosta bom 
 

10,00 CCL ausência média 

E012 429407 7759722 L02 Fazenda Doce Iguatama abrigo E012 base do maciço excelente 8,00 7,00 CCL ausência média 

E014 429423 7759767 L02 Fazenda Doce Iguatama gruta Gruta Tamara base do maciço ruim 4,00 140,00 CCL presença alta 

E021 429200 7759587 L02 Fazenda Doce Iguatama toca E021 base do maciço bom 7,00 7,00 CCL ausência média 

E024 428930 7759720 A02 Fazenda Bocaina Iguatama toca E024 meia encosta bom 5,00 14,00 CCL ausência baixa 

E026 428993 7759938 L02 Fazenda Doce Iguatama toca E026 meia encosta excelente 1,00 10,00 CCL presença baixa 
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E042 428884 7759587 L02 Fazenda Doce Iguatama toca E042 topo do maciço bom 1,80 6,00 CCL ausência baixa 

E044 428820 7759670 L02 Fazenda Doce Iguatama toca E044 topo do maciço bom 1,00 17,00 CCL ausência baixa 

E047 428835 7759516 L02 Fazenda Doce Iguatama toca E047 base do maciço bom 3,00 6,00 CCL ausência média 

E057 428579 7758896 L02 Fazenda Doce Iguatama gruta E057 base do maciço excelente 7,00 50,00 CCL presença alta 

E059 428568 7758755 L02 Fazenda Doce Iguatama toca E059 meia encosta excelente 2,00 15,00 CCL presença baixa 

E060 428402 7759006 L02 Fazenda Doce Iguatama gruta E060 base do maciço excelente 1,50 40,00 CCL presença média 

E063 428346 7758910 L02 Fazenda Doce Iguatama gruta E063 base do maciço ruim 4,00 35,00 CCL ausência média 

N001 427725 7749450 A09 
Fazenda Duca 

Vigilato 
Pains gruta Duca base do maciço péssimo 5,50 75,00 CCL presença alta 

N003 427246 7749876 A09 
 

Pains toca Toca da Bomba base do maciço ruim 2,00 8,00 CCL ausência baixa 

N004 427159 7749906 A09 
 

Pains gruta Gruta Mandengo base do maciço bom 2,50 70,00 CCL presença alta 

N009 431960 7750660 A06 
 

Pains gruta Gruta Conexão base do maciço bom 2,20 55,00 CCL ausência média 

N010 432001 7750645 A06 
 

Pains gruta N010 meia encosta bom 2,00 50,00 CCL ausência média 

N019 416853 7754925 P04 
 

Pains gruta Gruta Placa Tanzan meia encosta bom 2,50 180,00 CCL presença máxima 

N022 415316 7757484 P03 
 

Pains gruta Gruta do Poção base do maciço bom 4,50 60,00 CCH presença média 

N029 415020 7754894 P03 
 

Pains gruta Contato base do maciço excelente 5,00 25,00 CCH/CDH ausência média 

N030 414972 7754871 P03 
 

Pains gruta N030 topo do maciço ruim 6,00 30,00 CDH presença média 

N043 415067 7744117 P11 
 

Pains gruta N043 base do maciço bom 2,00 25,00 CCL presença alta 

N064 416445 7743045 P16 
 

Pains gruta Sumidouro base do maciço ruim 3,00 150,00 CCL ausência máxima 

N068 416323 7752473 P08 
 

Pains gruta Gruta do Suím meia encosta bom 5,00 120,00 CDH ausência máxima 

N071 410899 7755914 P03 
 

Doresópolis gruta Toca da Coruja meia encosta bom 6,00 110,00 CCL presença alta 

N072 410997 7756106 P03 
 

Doresópolis gruta Teto Baixo base do maciço bom 1,00 55,00 CDH ausência média 

Q007 437034 7739086 A19 
 

Pains toca Gruta do Coxo base do maciço ruim 2,00 15,00 CCH ausência média 

Q008 437030 7739086 A19 
 

Pains gruta Q008 base do maciço péssimo 10,00 35,00 CCH ausência média 

Q009 437096 7739049 A19 
 

Pains toca Q009 base do maciço péssimo 6,00 15,00 CCH ausência média 

Q010 437134 7739086 A19 
 

Pains toca Q010 meia encosta bom 3,00 7,00 CCH ausência baixa 

Q011 437415 7739078 A19 
 

Pains gruta Q011 base do maciço bom 3,00 150,00 CCH presença alta 

Q017 437240 7739137 A19 
 

Pains gruta Q017 meia encosta bom 2,50 40,00 CCH ausência média 

Q023 430640 7748898 A10 
 

Pains gruta Q023 base do maciço bom 6,50 80,00 CCL presença alta 

Q025 429380 7747550 A10 
 

Pains toca Caverna dos Opiliões meia encosta excelente 3,50 15,00 CDH ausência média 

Q028 429241 7747667 A10 
 

Pains gruta Gruta Atravessadora meia encosta excelente 2,00 30,00 CCH ausência média 
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Q029 429109 7747796 A10 
 

Pains toca Q029 meia encosta bom 3,00 10,00 CCL ausência média 

Q033 429119 7747564 A10 
 

Pains toca Q033 topo do maciço bom 3,50 20,00 CCL ausência baixa 

Q052 436990 7747593 A11 Mineração Ical Pains gruta Q052 base do maciço bom 
 

32,00 CCL presença média 

Q055 437149 7747320 A11 Mineração Ical Pains gruta Q055 base do maciço bom 1,70 35,00 CCL ausência média 

Q065 436700 7747447 A11 Mineração Ical Pains gruta Q065 base do maciço ruim 4,00 30,00 CCL/CLS ausência média 

Q066 436902 7747598 A11 Mineração Ical Pains gruta Gruta Ossos I 
fundo de 

dolina 
bom 1,50 125,00 CCL/CDL presença alta 

Q067 435626 7747128 A11 Mineração Ical Pains toca Gruta do Paiol meia encosta ruim 3,00 10,00 CCL ausência baixa 

Q070 435881 7747257 A11 Mineração Ical Pains toca Q070 base do maciço ruim 4,00 17,00 CCL ausência baixa 

Q081 436464 7748140 A11 Mineração Ical Pains gruta Gruta do Osso Catitu base do maciço bom 1,20 112,00 CLS ausência média 

Q084 436563 7747789 A11 Mineração Ical Pains gruta Caverna Bloco Desabado base do maciço bom 7,00 40,00 CCL/CLS ausência média 

Q085 436652 7747725 A11 Mineração Ical Pains gruta Gruta do V base do maciço bom 2,00 100,00 CCL ausência média 

Q091 436330 7749668 A11 CSN Pains gruta 
Gruta Arcabouço dos 

Ossos 
base do maciço excelente 7,00 100,00 CCL ausência média 

Q094 436909 7749114 A11 
 

Pains gruta Q094 
fundo de 

dolina 
bom 1,00 30,00 CCL ausência média 

Q106 441202 7747629 A12 
Supercal Pains 

Ltda 
Arcos gruta Gruta Joinha base do maciço regular 1,50 60,00 CCL presença alta 

Q107 441245 7747571 A12 
Supercal Pains 

Ltda 
Arcos toca Q107 meia encosta bom 0,80 12,00 CCL ausência média 

Q110 441190 7747373 A12 
Supercal Pains 

Ltda 
Arcos gruta Q110 meia encosta ruim 

 
100,00 CCL presença alta 

Q111 441254 7747283 A12 
Supercal Pains 

Ltda 
Arcos gruta Q111 base do maciço ruim 1,50 32,00 CCL ausência média 

Q112 441257 7747258 A12 
Supercal Pains 

Ltda 
Arcos gruta Q112 base do maciço bom 2,50 35,00 CCL ausência alta 

Q115 441904 7746549 A12 Ducal Arcos gruta Q115 diáclase ruim 12,00 25,00 CLS presença alta 

Q117 442150 7746075 A12 Ducal Arcos gruta Gruta do Capão base do maciço regular 0,80 45,00 CCH/CDH ausência média 

Q120 441769 7745821 A16 Ducal Arcos toca Q120 diáclase bom 2,00 20,00 CCH/CDH ausência média 

Q122 441840 7745781 A16 Ducal Arcos gruta Q122 diáclase bom 5,00 25,00 CCH/CDH ausência média 

Q125 441861 7745706 A16 Ducal Arcos gruta Q125 base do maciço bom 5,00 58,00 CCH/CDH presença alta 

Q126 441804 7745675 A16 Ducal Arcos gruta Q126 base do maciço péssimo 8,00 25,00 CCH/CDH ausência média 

Q127 441555 7746783 A12 Calferreira Arcos gruta Gruta Jardim Suspenso topo do maciço bom 
 

183,00 CCH/CDH ausência máxima 

Q128 432144 7741802 A18 Faz. do Obede Pains gruta Gruta do Obede fundo de bom 4,00 150,00 CCH/CDH ausência máxima 
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dolina 

Q129 419284 7741841 P20 Faz. do Zé Brega Pains gruta Gruta Santuário 
fundo de 

dolina 
bom 2,50 400,00 CLS presença máxima 

Q130 415813 7744902 P15 
 

Pains toca Q130 base do maciço bom 2,50 12,00 CCH ausência baixa 

Q133 416192 7750737 P08 
 

Pains gruta Gruta Aspargo meia encosta bom 1,50 110,00 CCL ausência máxima 

Q135 413964 7753724 P07 Faz. Bagre Doresópolis gruta Q135 base do maciço bom 2,00 170,00 CCH/CDE ausência alta 

Q137 430682 7744827 A14 Min. Saldanha Pains gruta Gruta Coqueiro III base do maciço bom 2,50 180,00 CCH/CDE ausência máxima 

Q138 430463 7745864 A14 Min. Saldanha Pains gruta Gruta  Éden base do maciço bom 1,00 2600,00 CCH/CDE presença máxima 

Q139 437854 7739075 A19 
Mineração M 

Costa 
Pains toca Gruta da Ravina base do maciço ruim 1,50 20,00 CCL ausência baixa 

Q141 438288 7741014 A19 
 

Pains abrigo Q141 topo do maciço bom 2,50 5,00 CCL ausência baixa 

Q144 438745 7741122 A19 
 

Pains toca Q144 meia encosta bom 7,00 8,00 CCL ausência média 

Q146 438840 7741243 A19 
 

Pains abrigo Q146 meia encosta bom 2,50 5,00 CCL ausência baixa 

Q150 438804 7741330 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q150 base do maciço bom 7,00 10,00 CCL ausência baixa 

Q153 438668 7741421 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q153 diáclase bom 3,00 10,00 CCH presença média 

Q159 435397 7738773 A19 Fazenda Tamboril Pains gruta Q159 base do maciço bom 3,00 70,00 CCL ausência máxima 

Q160 435447 7738735 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q160 base do maciço bom 4,00 15,00 CCH ausência média 

Q161 433481 7738731 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q161 base do maciço bom 2,50 20,00 CCH ausência baixa 

Q162 435690 7738713 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q162 base do maciço ruim 5,00 10,00 CCH ausência baixa 

Q164 435591 7739077 A19 Fazenda Tamboril Pains gruta Q164 base do maciço bom 2,50 50,00 CCH ausência média 

Q169 435520 7739527 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q169 meia encosta bom 4,00 12,00 CCL ausência baixa 

Q171 435374 7739690 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q171 base do maciço ruim 1,50 10,00 CCL ausência baixa 

Q178 436392 7738164 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q178 base do maciço ruim 
 

15,00 CCL ausência média 

Q180 436403 7738224 A19 Fazenda Tamboril Pains abrigo Q180 diáclase ruim 1,60 4,00 CCL ausência baixa 

Q181 436100 7738284 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q181 meia encosta excelente 4,00 25,00 CCL ausência média 

Q182 436099 7738337 A19 Fazenda Tamboril Pains gruta Q182 meia encosta excelente 1,30 100,00 CCL ausência máxima 

Q183 436119 7738388 A19 Fazenda Tamboril Pains toca Q183 meia encosta ruim 3,00 20,00 CCL presença baixa 

Q185 436037 7738394 A19 Fazenda Tamboril Pains gruta Q185 base do maciço bom 2,00 90,00 CCL ausência média 

Q191 428895 7741086 A18 Fazenda Açudinho Pains gruta Q191 meia encosta bom 2,00 60,00 CCH ausência média 

Q192 429444 7741155 A18 Fazenda Açudinho Pains gruta Q192 
fundo de 

dolina 
ruim 0,50 35,00 CCH ausência média 

Q205 429971 7741410 A18 Fazenda Açudinho Pains toca Q205 base do maciço ruim 7,00 20,00 CCL ausência média 
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Q213 426729 7749735 A09 
Fazenda do 
Fernando 

Pains gruta Q213 base do maciço ruim 5,00 180,00 CLS ausência alta 

Q214 427836 7750573 A05 
Fazenda do 
Fernando 

Pains abrigo Q214 base do maciço bom 30,00 25,00 CLS ausência média 

Q216 427573 7750197 A05 
 

Pains gruta Q216 base do maciço bom 6,00 110,00 CCH ausência média 

Q223 430453 7755544 A02 
 

Pains gruta Q223 meia encosta ruim 6,00 30,00 CCL ausência média 

Q225 430239 7755413 A02 
 

Pains gruta Q225 base do maciço bom 6,00 60,00 CCL/CLS ausência média 

Q227 430224 7755224 A02 
 

Pains gruta Q227 base do maciço bom 3,00 50,00 CCL presença alta 

Q232 430031 7755222 A02 
 

Pains gruta Q232 base do maciço ruim 3,00 35,00 CCL ausência média 

Q238 431503 7750735 A06 
Prox. Fazenda Belo 

Vale 
Pains gruta Q238 base do maciço bom 3,00 35,00 CCH presença média 

Q240 431666 7750953 A06 
 

Pains gruta Q240 base do maciço ruim 3,00 45,00 CCL presença alta 

Q248 432577 7751332 A06 
 

Pains toca Q248 base do maciço bom 6,00 25,00 CCL/CLS ausência média 

Q249 432592 7751330 A06 Fazenda Corumbá Pains gruta Q249 meia encosta bom 10,00 118,00 CCL/CLS ausência máxima 

Q255 432695 7751230 A06 Fazenda Corumbá Pains gruta Q255 base do maciço bom 5,00 50,00 CCL/CLS ausência média 

Q264 415142 7746389 P11 
 

Pains toca Q264 base do maciço bom 1,00 25,00 CCH ausência média 

Q267 414837 7746421 P11 
 

Pains gruta Q267 base do maciço ruim 2,00 35,00 CLS ausência média 

R013 430111 7740150 A18 
 

Pains toca R013 base do maciço bom 6,50 15,00 CDH ausência baixa 

R014 430151 7740267 A18 
 

Pains abrigo R014 base do maciço bom 3,00 5,00 CDH presença baixa 

R015 430111 7740309 A18 
 

Pains abrigo R015 base do maciço bom 1,80 3,00 CCL ausência baixa 

R017 430612 7740017 A18 
 

Pains toca R017 base do maciço bom 
 

20,00 CCL ausência baixa 

R019 431758 7745686 A14 
 

Pains gruta R019 meia encosta excelente 3,00 25,00 CCH ausência média 

R026 432036 7745644 A14 
 

Pains gruta R026 base do maciço ruim 3,00 25,00 CCH ausência média 

R031 439268 7743936 A15 Solo Fértil Pains gruta R031 meia encosta bom 5,00 40,00 CCH ausência média 

R034 439756 7743938 A15 Solo Fértil Pains gruta R034 base do maciço bom 1,50 80,00 CCH ausência média 

R035 439613 7743960 A15 
 

Pains gruta R035 base do maciço bom 3,50 100,00 CCH ausência média 

R038 439933 7743349 A15 Solo Fértil Pains gruta R038 base do maciço bom 4,00 60,00 CCH ausência média 

R041 439393 7743701 A15 Solo Fértil Pains gruta R041 meia encosta bom 3,00 40,00 CCH ausência média 

R042 439174 7743729 A15 Solo Fértil Pains gruta R042 
fundo de 

dolina 
bom 0,60 50,00 CCH ausência média 

R047 440037 7745017 A16 Solo Fértil Pains gruta R047 base do maciço bom 1,00 40,00 CCH ausência média 

R051 439840 7744667 A15 Solo Fértil Pains toca R051 base do maciço bom 
 

15,00 CCH ausência máxima 

R054 430723 7742533 A14 Timbure Pains toca R054 fundo de bom 2,10 8,00 CCH ausência baixa 
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dolina 

R058 429052 7742198 A14 
 

Pains gruta R058 base do maciço bom 15,00 25,00 CCL ausência baixa 

R062 440313 7744117 A16 Solo Fértil Pains toca R062 meia encosta bom 4,00 20,00 CCH presença média 

R066 440359 7744034 A16 Solo Fértil Pains toca R066 meia encosta ruim 3,00 20,00 CCL/CDE ausência baixa 

R068 439367 7746374 A11 Brasical Pains gruta Gruta do Cano base do maciço ruim 3,00 120,00 CCH/CDE presença alta 

R071 442130 7746048 A12 Ducal Pains gruta R071 base do maciço bom 2,50 50,00 CCH/CDE presença média 

R075 441257 7746818 A12 Ducal Pains gruta R075 base do maciço bom 2,50 180,00 CCH ausência alta 

R080 436785 7746612 A11 
Fazenda 

Amargosos/Ical 
Pains toca 

Abrigo Estalactite 
Choquito 

meia encosta bom 2,00 10,00 CCH presença média 

R081 436736 7746515 A11 
Fazenda 

Amargosos/Ical 
Pains toca Abrigo da Meia Encosta meia encosta péssimo 3,00 20,00 CCH ausência baixa 

R082 436692 7746529 A11 
Fazenda 

Amargosos/Ical 
Pains gruta R082 diáclase excelente 

 
32,00 CCH ausência média 

R084 436635 7746399 A11 
Fazenda 

Amargosos/Ical 
Pains gruta R084 meia encosta bom 7,00 80,20 CCH ausência média 

R087 436821 7746671 A11 
Fazenda 

Amargosos/Ical 
Pains gruta R087 meia encosta péssimo 1,00 40,00 CCH ausência média 

R098 437663 7746687 A11 
Fazenda 

Amargosos/Ical 
Pains gruta R098 base do maciço bom 10,00 114,80 CCH ausência média 

R099 437710 7746620 A11 
Fazenda 

Amargosos/Ical 
Pains gruta R099 base do maciço bom 6,00 66,00 CCH ausência média 

R116 436404 7749058 A11 
 

Pains toca R116 base do maciço excelente 6,00 15,00 CCH ausência média 

R120 436369 7749505 A11 
 

Pains gruta R120 base do maciço bom 2,00 60,00 CCL ausência alta 

R123 436956 7749913 A11 Fazenda Boa Vista Pains gruta R123 meia encosta excelente 3,00 70,00 CCL ausência média 

R125 437015 7749792 A11 Fazenda Boa Vista Pains gruta R125 meia encosta excelente 10,00 30,00 CCH ausência média 

R128 437342 7749562 A19 Fazenda Boa Vista Pains gruta R128 base do maciço bom 5,00 45,00 CCH ausência média 

R132 438326 7749810 A11 
 

Pains gruta R132 base do maciço excelente 5,00 80,00 CCL ausência média 

R145 441798 7746359 A12 
 

Pains gruta R145 topo do maciço bom 3,50 50,00 CCH ausência média 

R149 441750 7745836 A16 
 

Pains gruta R149 base do maciço ruim 2,00 35,00 CDH ausência média 

R150 441778 7745892 A16 
 

Pains gruta R150 base do maciço bom 2,00 60,00 CCL ausência média 

R156 441758 7746051 A12 
 

Pains gruta R156 base do maciço excelente 5,00 130,00 CDH ausência alta 

R157 441268 7746822 A12 
 

Pains gruta Gruta Dinamite topo do maciço bom 
 

181,00 CCH ausência alta 

R159 430173 7747985 A10 Calciolândia Pains gruta Gruta Paranoá base do maciço péssimo 5,00 350,00 CCH ausência máxima 

R167 432197 7745779 A14 
 

Pains abismo Moranga VI topo do maciço ruim 1,50 45,00 CCL ausência média 
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R168 432210 7745777 A14 
 

Pains toca Moranga III topo do maciço bom 2,00 20,00 CCL ausência baixa 

R169 432255 7745803 A14 
 

Pains toca Moranga V topo do maciço excelente 2,50 20,00 CCL ausência baixa 

R171 432198 7743434 A14 
 

Pains gruta R171 base do maciço péssimo 4,50 45,00 CCL presença média 

R172 436375 7749510 A11 
 

Pains gruta R172 base do maciço excelente 
 

60,00 CCH ausência média 

R177 437789 7735976 A23 Cal Floresta Pains gruta R177 
fundo de 

dolina 
bom 4,00 30,00 CCL/CDE ausência média 

R184 437893 7735893 A23 Córrego da Divisa Pains gruta R184 topo do maciço bom 3,00 40,00 CCL presença alta 

R199 437278 7736225 A23 Cal Floresta Pains gruta R199 base do maciço bom 7,00 45,00 CDE ausência média 

R204 437164 7736285 A23 Cal Floresta Pains gruta Caverna 59 base do maciço bom 2,50 22,00 CCH/CDE ausência média 

R206 417432 7752985 P08 
 

Pains gruta R206 base do maciço ruim 2,00 85,00 CCL presença alta 

R214 419804 7748711 P12 
 

Pains toca R214 base do maciço bom 2,50 25,00 CCH ausência média 

R215 419804 7748790 P12 
 

Pains gruta R215 meia encosta bom 3,50 200,00 CCH ausência alta 

R223 428205 7736423 A22 
 

Formiga gruta R223 base do maciço bom 1,50 30,00 CCL ausência média 

R224 428260 7736419 A22 
 

Formiga gruta R224 base do maciço bom 2,20 30,00 CCH presença alta 

R234 431517 7735137 A22 
 

Formiga gruta R234 base do maciço bom 6,00 50,00 CCH ausência média 

R236 439956 7743156 A15 Fazenda Moendas Formiga gruta R236 base do maciço bom 5,00 50,00 CDH ausência média 

R239 439871 7743307 A15 Fazenda Moendas Pains gruta R239 base do maciço bom 1,20 100,00 CDH presença alta 

R249 433332 7749449 A10 Agrocampo Pains toca R249 topo do maciço bom 1,50 10,00 CCL ausência baixa 

R251 433279 7749569 A10 Agrocampo Pains gruta R251 base do maciço excelente 3,00 30,00 CCL/CLS ausência média 

R253 433237 7749612 P15 
 

Pains toca R253 base do maciço bom 12,00 15,00 CCL presença média 

R254 433251 7749612 A10 Agrocampo Pains gruta R254 base do maciço bom 10,00 50,00 CCL ausência alta 

R255 433430 7749399 P15 
 

Pains gruta R255 base do maciço bom 5,50 100,00 CCL ausência média 

R256 433439 7749370 A10 Agrocampo Pains toca Gruta do Djalma VI base do maciço bom 4,00 25,00 CCL/CLS ausência baixa 

R274 417284 7740063 P20 
 

Pimenta gruta R274 meia encosta bom 1,00 30,00 CCL presença média 

R281 418345 7743126 P16 
 

Pains gruta R281 meia encosta bom 1,50 36,00 CCH ausência média 

R283 417287 7744536 P16 
 

Pains gruta R283 base do maciço péssimo 2,50 40,00 CCH ausência média 

R285 415558 7745829 P15 
 

Pains toca R285 
fundo de 

dolina 
ruim 1,00 20,00 CCL ausência média 

R290 415720 7745335 P15 
 

Pains gruta R290 base do maciço ruim 2,50 50,00 CCL presença média 

R292 415385 7745320 P15 
 

Pains gruta R292 base do maciço bom 1,5 35,00 CCL ausência média 

R300 414606 7747115 P11 
 

Pains gruta R300 base do maciço ruim 8,00 40,00 CCL ausência alta 

R302 414539 7747168 P11 
 

Pains gruta R302 base do maciço bom 1,00 45,00 CCL presença alta 
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S011 439459 7744113 A15 
 

Pains toca Gruta do Batismo II diáclase bom 1,50 20,00 CCH/CDE ausência média 

S012 438231 7743609 A15 Solo Fértil Pains gruta Gruta Curral de Pedra base do maciço bom 
 

200,00 CCH/CDE ausência alta 

S014 438419 7743652 A15 Solo Fértil Pains gruta Gruta do Estrume diáclase bom 2,50 30,00 CCH presença média 

S015 438454 7743704 A15 Solo Fértil Pains gruta Gruta Fava meia encosta bom 8,00 25,00 CCL ausência média 

S016 438308 7743871 A15 Solo Fértil Pains gruta Gruta Aranha Gigante base do maciço bom 5,00 150,00 CCH/CDE presença alta 

S018 437985 7743466 A15 Solo Fértil Doresópolis toca Gruta Zoológica meia encosta bom 3,50 12,00 CDE presença média 

S039 409831 7750233 P06 
 

Formiga gruta Gruta dos Milagres base do maciço bom 4,00 100,00 CCH presença máxima 

S048 430996 7736723 A22 
Fazenda Olhos 

D'água 
Piunhi gruta Gruta Cascavel base do maciço bom 3,00 300,00 CLS ausência máxima 

S052 412112 7749052 P11 
 

Pains gruta Gruta do Pote 
fundo de 

dolina 
excelente 10,00 180,00 CCL presença máxima 

S054 412933 7748841 P11 
Fazenda do 

Zezinho Beraldo 
Pains gruta 

Gruta do Zezinho 
Beraldo 

topo do maciço ruim 1,80 180,00 CCL presença máxima 

S055 418668 7750873 P08 
 

Córrego 
Fundo 

gruta Gruta do Davi base do maciço bom 1,20 180,00 CCL/CDE presença máxima 

S060 441886 7745673 A16 Ducal Pains gruta S060 base do maciço ruim 4,00 30,00 CCH/CDH presença média 

S061 437769 7735705 A23 
 

Pains gruta Gruta Machado Lunar meia encosta bom 4,00 60,00 CCL presença máxima 

S062 437794 7735706 A23 
 

Pains gruta S062 meia encosta bom 1,50 42,00 CCL/CDE ausência média 

S063 437861 7735653 A23 
 

Pains gruta Gruta do Sandrino topo do maciço bom 5,00 130,00 CLS presença alta 

S064 419474 7742130 P16 
 

Pains gruta Gruta Brega meia encosta bom 
 

670,00 CCL ausência máxima 

S066 436458 7747164 A11 
 

Pains gruta S066 base do maciço bom 15,00 80,00 CCH ausência média 

S068 436475 7746949 A11 
 

Pains gruta S068 base do maciço bom 
 

50,00 CCH ausência média 

S080 437364 7746175 A11 
 

Pains gruta S080 base do maciço ruim 1,50 35,00 CCL ausência alta 

S082 437642 7746151 A11 
 

Pains gruta S082 meia encosta bom 15,00 60,00 CCL ausência média 

S083 437786 7746060 A11 
 

Pains gruta S083 base do maciço ruim 5,00 125,00 CCL ausência máxima 

S086 438059 7746004 A15 
 

Pains gruta S086 meia encosta bom 1,50 30,00 CCL ausência média 

S087 438064 7745962 A15 
 

Pains gruta S087 base do maciço péssimo 2,50 50,00 CCL presença média 

S089 439887 7746901 A11 
 

Pains toca S089 base do maciço ruim 9,00 20,00 CCL ausência máxima 

S091 439912 7746780 A11 
 

Pains abrigo S091 base do maciço bom 2,00 2,00 CCL ausência média 

S092 439909 7746825 A11 
 

Pains gruta S092 meia encosta bom 8,00 180,00 CCL presença alta 

S098 439882 7746374 A11 
 

Pains gruta 
Gruta Sistema Mãe 

D'água 
meia encosta bom 7,00 200,00 CCL/CDE ausência alta 

S099 440001 7746452 A11 
 

Pains toca S099 meia encosta bom 1,50 25,00 CCL/CDE presença média 
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S108 430011 7748047 A10 
Faz. Boqueirão do 

Cavalo 
Pains toca Gruta da Ferradura base do maciço péssimo 1,00 10,00 CCL ausência média 

S109 430005 7748059 A10 
Faz. Boqueirão do 

Cavalo 
Pains gruta Gruta do U base do maciço péssimo 4,00 30,00 CCL ausência média 

S112 430111 7748210 A10 
Faz. Boqueirão do 

Cavalo 
Pains toca Gruta da Antiga Lavra base do maciço ruim 1,50 12,00 CCL ausência baixa 

S113 429959 7748196 A10 
Faz. Boqueirão do 

Cavalo 
Pains toca S113 base do maciço ruim 0,80 15,00 CCH ausência média 

S114 430114 7748406 A10 
Faz. Boqueirão do 

Cavalo 
Pains toca Gruta Ossada de Porco topo do maciço ruim 1,50 14,00 CCL ausência baixa 

S117 431708 7746349 A10 
 

Pains gruta Gruta Vaca Queimada 
fundo de 

dolina 
bom 1,50 180,00 CCL presença alta 

S121 432097 7745773 A14 
 

Pains abismo Gruta Moranga IV 
fundo de 

dolina 
bom 1,00 30,00 CCL ausência média 

S122 432084 7745743 A14 
 

Pains abismo Gruta Moranga II 
fundo de 

dolina 
bom 

 
80,00 CCL ausência alta 

S123 436475 7746949 A11 
 

Córrego 
Fundo 

gruta S123 base do maciço bom 
 

50,00 CCH ausência média 

S152 421196 7756680 P04 
 

Iguatama gruta S152 base do maciço excelente 1,50 30,00 CCL ausência média 

S164 421150 7757145 P04 
 

Iguatama gruta S164 meia encosta excelente 10,00 60,00 CCL presença média 

S176 420691 7756362 P04 
 

Iguatama gruta S176 base do maciço excelente 0,70 50,00 CCL ausência média 

S177 420648 7756353 P04 
 

Iguatama gruta S177 base do maciço excelente 2,00 60,00 CCL ausência média 

S198 432729 7754211 A02 
 

Pains gruta S198 base do maciço bom 
 

30,00 CCL presença alta 

S211 427411 7750635 A05 
 

Pains gruta S211 diáclase ruim 6,00 30,00 CCL ausência média 

S215 427959 7750480 A05 
 

Pains toca S215 base do maciço bom 2,00 12,00 CLS ausência baixa 

S223 429011 7754713 A02 
 

Pains toca S223 meia encosta ruim 2,50 12,00 CCL presença média 

S234 431200 7750310 A06 
 

Pains toca S234 
fundo de 

dolina 
bom 6,00 18,00 CCH ausência baixa 

S250 404592 7753946 P06 
Fazenda Morro 

Grande 
Doresópolis toca Toca do Índio II base do maciço ruim 8,00 15,00 CCH presença máxima 

S253 403963 7753991 P05 
Fazenda Morro 

Grande 
Doresópolis gruta Toca da Igrejinha base do maciço bom 9,00 50,00 CCH ausência média 

S264 398684 7747790 P09 Fazenda Barreira Piunhi gruta Gruta Ponte de Pedra fundo de vale bom 9,00 50,00 CCH presença alta 

T002 437032 7739109 A19 
 

Córrego 
Fundo 

gruta Zeca da Mulata topo do maciço ruim 0,70 260,00 CCL/CLS presença máxima 

T003 437030 7739061 A19 
 

Córrego toca T003 base do maciço ruim 2,00 17,00 CCH ausência média 
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Fundo 

T004 437094 7739078 A19 
 

Córrego 
Fundo 

toca T004 base do maciço ruim 1,50 10,00 CCH ausência baixa 

T008 437236 7739123 A19 
 

Córrego 
Fundo 

toca T008 fundo de vale bom 3,00 12,00 CCH ausência média 

T009 437231 7739206 A19 
 

Pains gruta T009 base do maciço bom 2,50 25,00 CCH ausência baixa 

T018 438871 7743607 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca T018 base do maciço bom 3,00 15,00 CCH ausência média 

T022 438578 7743910 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta T022 meia encosta bom 1,00 50,00 CCH presença média 

T032 438241 7742351 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca T032 diáclase bom 1,50 18,00 CCH ausência baixa 

T037 437579 7745215 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta T037 
fundo de 

dolina 
excelente 1,50 45,00 CCL presença média 

T039 434430 7741379 A19 Microminas Pains toca Loca Feia base do maciço ruim 
  

CCL ausência média 

T040 434132 7741227 A19 Microminas Pains gruta Gruta do Mastodonte 
fundo de 

dolina 
bom 3,50 50,00 CCL presença média 

T041 433926 7741334 A18 Microminas Pains gruta T041 base do maciço ruim 8,00 25,00 CCH ausência baixa 

T043 437443 7739206 A19 
 

Pains toca T043 base do maciço péssimo 3,50 20,00 CCH ausência baixa 

T044 437405 7739214 A19 Microminas Pains toca T044 base do maciço ruim 3,50 20,00 CCH ausência média 

T045 437425 7739209 A19 Microminas 
Córrego 
Fundo 

gruta T045 base do maciço ruim 1,50 45,00 CCH presença média 

T046 437030 7739061 A19 
 

Pains abrigo T046 base do maciço bom 3,00 4,50 CCH ausência baixa 

T077 435605 7750654 A07 
 

Pains gruta T077 base do maciço bom 1,50 40,00 CCH/CDE ausência média 

T079 435698 7750856 A07 
 

Pains gruta T079 base do maciço bom 3,00 40,00 CCH ausência média 

T081 435736 7750832 A07 
 

Doresópolis gruta T081 base do maciço bom 2,00 60,00 CCH/CDE ausência média 

T086 436057 7750875 A07 
 

Doresópolis gruta T086 base do maciço bom 15,00 60,00 CCH ausência média 

T089 410534 7757011 P03 Fazenda Braga Doresópolis gruta T089 topo do maciço bom 2,50 100,00 CLS ausência média 

T091 411995 7754452 P03 
 

Doresópolis toca T091 base do maciço bom 1,50 20,00 CCH/CDE ausência baixa 

T092 412347 7754454 P03 
 

Doresópolis gruta T092 meia encosta bom 1,50 25,00 CCH ausência média 

T094 412005 7757112 P03 
 

Doresópolis gruta T094 topo do maciço bom 3,00 60,00 CCH presença alta 

T095 414113 7755214 P03 
 

Doresópolis gruta T095 base do maciço bom 20,00 80,00 CLS ausência máxima 

T097 412072 7757137 P03 
 

Doresópolis gruta Gruta do Ceramista topo do maciço bom 3,00 80,00 CLS ausência máxima 

T099 411145 7757070 P03 
 

Doresópolis gruta T099 meia encosta bom 2,50 30,00 CCH ausência média 
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T103 411248 7757517 P03 
Fazenda Sr. 

Adílio/Daniel 
Pains gruta Gruta do Crânio base do maciço bom 2,50 30,00 CLS ausência média 

T105 411500 7757086 P03 
 

Pains gruta Gruta dos Ossos base do maciço bom 1,00 30,00 CCH ausência máxima 

T110 417418 7755997 P04 
 

Pains gruta T110 base do maciço bom 6,00 40,00 CCH ausência média 

T111 417426 7755999 P04 
 

Arcos abrigo T111 base do maciço bom 2,00 5,00 CCH ausência máxima 

T113 435805 7757623 A03 
Faz. 

Limeira/Belocal 
Arcos gruta Gruta do Rio Curvo base do maciço bom 5,00 180,00 CCL/CDE presença alta 

T114 435786 7757730 A03 
Faz. 

Limeira/Belocal 
Arcos gruta 

Gruta Tabuleiro de 
Blocos 

base do maciço bom 1,00 60,00 CCL/CDE ausência média 

T116 437733 7756854 A03 Fazenda Cazanga Arcos gruta Gruta Cazanga base do maciço ruim 3,00 600,00 CCH presença máxima 

T119 437566 7756429 A03 Faz. Cazanga Arcos gruta Gruta das Pérolas base do maciço bom 3,00 50,00 CCH ausência média 

T122 438002 7753658 A07 CSN Arcos gruta T122 base do maciço bom 3,00 120,00 CCH presença alta 

T123 437596 7751718 A07 CSN Arcos gruta T123 base do maciço bom 1,50 80,00 CCH ausência média 

T125 439841 7750892 A07 
 

Pains gruta T125 base do maciço bom 3,00 35,00 CCL ausência média 

T131 437919 7741818 A19 Fazenda do Retiro Pains gruta T131 meia encosta excelente 5,00 35,00 CCH ausência média 

T135 438792 7741393 A19 Fazenda do Retiro Pains toca T135 meia encosta excelente 1,80 20,00 CCL presença média 

T140 438755 7742000 A19 Fazenda do Retiro Pains gruta T140 meia encosta excelente 1,80 25,00 CCL ausência média 

T142 438674 7741853 A19 Fazenda do Retiro Pains toca T142 base do maciço bom 2,00 10,00 CCH ausência baixa 

T143 438699 7741595 A19 Fazenda do Retiro Pains toca T143 meia encosta bom 5,00 6,00 CCL ausência máxima 

T149 435324 7739066 A19 Fazenda do Retiro Pains gruta T149 base do maciço bom 2,50 50,00 CCH presença média 

T150 435436 7739259 A19 Fazenda Tamboril Pains toca T150 base do maciço ruim 3,00 10,00 CCH ausência baixa 

T168 436231 7738505 A19 Fazenda Tamboril Pains gruta T168 base do maciço bom 5,00 70,00 CCL/CLS ausência média 

T170 436047 7738695 A19 Fazenda Tamboril Pains gruta T170 base do maciço bom 8,00 130,00 CCL/CLS ausência alta 

T205 432335 7751221 A02 
 

Pains toca T205 base do maciço bom 2,00 22,00 CCL ausência média 

T207 432337 7751044 A06 
 

Pains gruta T207 base do maciço ruim 3,00 40,00 CCL ausência média 

T225 417554 7740314 P20 
 

Pimenta gruta T225 base do maciço bom 1,00 50,00 CCL presença média 

T226 418098 7743594 P16 
 

Pains gruta T226 base do maciço bom 3,00 35,00 CCL presença média 

T230 417095 7744870 P16 Sítio Mostarda Pains gruta T230 base do maciço bom 2,00 70,00 CCH presença média 

T244 414253 7752318 P07 
Fazenda Mato das 

Frutas 
Pains gruta T244 base do maciço ruim 3,00 40,00 CCL presença média 

T254 409389 7750394 P06 Fazenda Inhame Pains toca T254 base do maciço excelente 3,50 10,00 CCH ausência alta 

T255 408908 7750656 P06 Fazenda Inhame Pains gruta Loca Grande base do maciço excelente 4,00 210,00 CCH presença máxima 

U024 425763 7757397 A01 
 

Pains toca Toca dos Pôneis base do maciço bom 6,00 20,00 CCH ausência média 
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U040 424328 7757105 A01 
 

Iguatama gruta U040 base do maciço bom 2,00 25,00 CCH ausência média 

U049 423086 7757012 A01 
 

Pains abrigo U049 base do maciço bom 12,00 4,00 CCH ausência baixa 

U050 423030 7756986 A01 
 

Pains toca U050 meia encosta bom 1,30 12,00 CCH presença média 

U051 423061 7757089 A01 
 

Pains toca U051 meia encosta bom 1,50 12,00 CCH presença média 

U052 422840 7757204 A01 
 

Pains abrigo Abrigo João de Barro base do maciço bom 10,00 3,00 CCH ausência máxima 

PONTO UTM E UTM S ART PROPRIEDADE MUNICIPIO QUAL. NOME POSIÇÃO CONS. ALT_ENT. DES_LINEAR COD_CALC. QUIROPT RELEV. 

U080 431591 7735188 A22 
 

Formiga toca U080 meia encosta excelente 2,00 20,00 CDH presença média 

U091 427810 7741439 A17 
 

Pains gruta U091 base do maciço bom 1,50 130,00 CCL presença alta 

U095 433275 7749727 A10 Agrocampo Pains gruta U095 base do maciço bom 6,00 40,00 CCL ausência média 

U103 433762 7750020 A10 Agrocampo Pains toca U103 base do maciço bom 2,00 20,00 CCH/CDE ausência média 

U105 433742 7750129 A06 Agrocampo Pains gruta U105 base do maciço péssimo 5,00 50,00 CCH/CDE ausência média 

U107 427113 7747435 A09 
 

Pains toca U107 base do maciço ruim 1,90 15,00 CCL presença média 

U266 420520 7740978 P20 
 

Pains gruta U266 base do maciço bom 2,00 70,00 CDH presença alta 

U272 415178 7744007 P15 
 

Pains gruta Gruta do Marinheiro base do maciço ruim 8,00 500,00 CCL presença máxima 

U274 415135 7744345 P15 
 

Pains gruta U274 base do maciço excelente 
 

450,00 CCL ausência máxima 

U277 415492 7746295 P11 
 

Pains gruta U277 base do maciço ruim 5,00 70,00 CCH presença alta 

U289 411194 7753856 P07 
 

Pains gruta U289 base do maciço bom 5,00 60,00 CCH ausência média 

V008 400946 7746386 L02 
 

Pains gruta Toca da Anemolite base do maciço ruim 10,00 25,00 CCH ausência média 

V010 398558 7747799 P09 Fazenda Barreira Piunhi gruta V010 base do maciço bom 10,00 260,00 CCL presença máxima 

V014 398371 7749218 P09 Fazenda Barreira Piunhi gruta Gruta da Boca Desabada base do maciço bom 2,00 55,00 CCL ausência média 

V016 398156 7748981 P09 Fazenda Barreira Piunhi gruta Gruta da Boca Escorrida meia encosta excelente 2,50 30,00 CCL presença alta 

V018 397420 7750877 R01 
 

Piunhi gruta Gruta do Funil 
fundo de 

dolina 
bom 2,00 60,00 CCH ausência média 

V019 395420 7751984 A01 
 

Pains abrigo V019 base do maciço bom 4,00 3,00 CCH ausência baixa 

V023 396149 7750030 R01 Fazenda Couto Piunhi gruta Gruta do Jequitibá fundo de vale excelente 5,00 160,00 CCL presença alta 

V028 402680 7753356 P05 
 

Doresópolis gruta V028 base do maciço excelente 8,00 30,00 CCH presença média 

W003 431108 7740320 A18 
 

Pains gruta W003 base do maciço excelente 2,00 50,00 CCL ausência média 

W004 431150 7740451 A18 
 

Pains gruta W004 base do maciço excelente 10,00 70,00 CDH ausência média 

W005 431148 7740286 A18 
 

Pains toca W005 base do maciço excelente 1,80 20,00 CDH ausência baixa 

W009 432193 7746133 A10 
 

Pains toca W009 base do maciço excelente 
 

6,00 CCL ausência baixa 

W010 432228 7746239 A10 
 

Pains gruta W010 meia encosta excelente 2,50 25,00 CCL ausência média 
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W012 431934 7746249 A10 
 

Pains abismo W012 
fundo de 

dolina 
excelente 1,50 10,00 CCL ausência baixa 

W015 431772 7746128 A10 
 

Pains gruta W015 base do maciço excelente 10,00 30,00 CCL ausência média 

W016 431751 7746129 A10 
 

Pains gruta W016 base do maciço excelente 3,00 40,00 CCL ausência média 

W017 431709 7746137 A10 
 

Pains gruta W017 meia encosta excelente 2,00 30,00 CCL ausência média 

W018 431692 7746164 A10 
 

Pains toca W018 base do maciço excelente 10,00 12,00 CCL ausência baixa 

PONTO UTM E UTM S ART PROPRIEDADE MUNICIPIO QUAL. NOME POSIÇÃO CONS. ALT_ENT. DES_LINEAR COD_CALC. QUIROPT RELEV. 

W022 440942 7744494 A16 Cal Ferreira Pains gruta Gruta Paraíso Suspenso base do maciço excelente 
 

200,00 CCL presença máxima 

W023 439339 7744034 A15 
 

Pains toca W023 base do maciço péssimo 4,50 10,00 CCL ausência média 

W025 439284 7744105 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta 
Gruta das Diáclases 

Paralelas 
base do maciço ruim 4,00 40,00 CCL ausência média 

W026 439319 7744140 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta W026 base do maciço bom 12,00 50,00 CCL ausência média 

W027 439299 7744095 A15 
 

Pains gruta W027 base do maciço bom 8,00 40,00 CCL ausência média 

W029 439329 7744157 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta W029 base do maciço excelente 6,00 30,00 CCL ausência média 

W030 439374 7744203 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains abrigo W030 base do maciço excelente 4,00 40,00 CCL ausência média 

W033 439416 7744179 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta Gruta do Batismo I base do maciço excelente 4,00 200,00 CCL presença alta 

W034 439419 7744165 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta W034 base do maciço bom 5,00 80,00 CCL presença alta 

W037 439508 7744027 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains abismo 
Gruta Passagem da 

Diáclase 
meia encosta excelente 10,00 

 
CCL ausência média 

W039 439563 7743983 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta W039 base do maciço ruim 5,00 40,00 CCH ausência média 

W040 439584 7743955 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca W040 base do maciço ruim 3,00 10,00 CCL ausência média 

W041 439609 7743954 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta Gruta do Teto Plano base do maciço bom 3,00 60,00 CCL presença alta 

W043 430635 7742614 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta W043 base do maciço bom 2,00 40,00 CCL ausência média 

W045 430590 7742726 A14 
 

Pains gruta Gruta do Roda base do maciço bom 4,00 200,00 CDH ausência alta 

W046 430631 7742666 A14 
 

Pains gruta W046 base do maciço excelente 5,00 60,00 CDH ausência média 

W047 431833 7743327 A14 
 

Pains gruta W047 base do maciço bom 6,00 200,00 CCH ausência alta 

W053 429800 7745698 A14 Supercal Pains gruta W053 meia encosta bom 1,50 100,00 CCL presença alta 
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W057 430208 7745587 A14 
 

Pains gruta W057 base do maciço bom 2,50 60,00 CCL ausência média 

W059 430203 7745731 A14 
 

Pains toca W059 base do maciço bom 7,00 15,00 CCL ausência baixa 

W060 430042 7745529 A14 
 

Pains gruta W060 base do maciço bom 6,00 45,00 CCL presença média 

W085 435733 7749913 A11 
 

Pains toca W085 base do maciço excelente 5,00 15,00 CCH ausência baixa 

W086 435621 7749878 A11 
 

Pains toca W086 meia encosta excelente 0,50 10,00 CCL ausência baixa 

W087 435591 7749869 A11 
 

Pains gruta W087 meia encosta excelente 8,00 25,00 CCL ausência média 

W089 435676 7750081 A07 
 

Pains gruta W089 base do maciço bom 0,70 35,00 CCL ausência média 

W090 435796 7750125 A07 
 

Pains toca W090 base do maciço excelente 2,00 15,00 CCL ausência baixa 

W092 435832 7750299 A07 
 

Pains gruta W092 meia encosta bom 1,80 25,00 CCH ausência média 

W099 435055 7750654 A07 
 

Pains gruta W099 base do maciço bom 1,00 60,00 CCL ausência média 

W106 412370 7755448 P03 
 

Pains gruta W106 base do maciço bom 1,00 50,00 CDH ausência média 

W116 414502 7754236 P03 
 

Pains gruta W116 base do maciço bom 1,00 35,00 CCH ausência média 

W122 414813 7754403 P03 
 

Pains gruta W122 base do maciço bom 2,00 45,00 CCH ausência média 

W123 414895 7754374 P03 
 

Pains gruta W123 base do maciço bom 1,50 30,00 CLS ausência média 

W124 415124 7754374 P03 
 

Pains gruta W124 base do maciço bom 1,20 30,00 CDH ausência média 

W128 412444 7756064 P03 Imerys Doresópolis gruta Gruta do Estrondo base do maciço excelente 1,30 30,00 CLS ausência média 

W129 412465 7756181 P03 
 

Doresópolis gruta W129 meia encosta bom 1,30 80,00 CCL ausência média 

W131 412446 7756250 P03 Imerys Iguatama gruta W131 base do maciço excelente 15,00 80,00 CLS ausência máxima 

W136 421476 7756358 P04 
Fazenda Água 

Doce 
Iguatama toca W136 diáclase excelente 1,50 18,00 CCL presença média 

W138 421159 7756511 P04 
Fazenda Água 

Doce 
Iguatama abrigo W138 meia encosta excelente 16,00 10,00 CCL presença média 

W139 421114 7756546 P04 
Fazenda Água 

Doce 
Iguatama toca W139 meia encosta excelente 2,00 18,00 CCL ausência baixa 

W140 421052 7756583 P04 
Fazenda Água 

Doce 
Iguatama gruta W140 meia encosta excelente 2,00 22,00 CCL ausência média 

W148 421073 7756724 P04 
Fazenda Água 

Doce 
Iguatama abrigo W148 meia encosta excelente 12,00 10,00 CCL ausência média 

W160 421183 7756207 P04 
 

Pains gruta W160 diáclase excelente 6,00 25,00 CCL ausência baixa 

W163 420684 7756565 P04 
 

Pains toca W163 topo do maciço excelente 1,50 18,00 CCL ausência baixa 

W165 420579 7756637 P04 
 

Iguatama gruta W165 
fundo de 

dolina 
excelente 1,10 35,00 CCH ausência média 

W168 420429 7756130 P04 
 

Iguatama gruta W168 fundo de vale excelente 4,00 40,00 CCH ausência média 
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W179 431098 7757273 A02 
 

Arcos toca W179 base do maciço péssimo 3,00 18,00 CCH/CDE ausência média 

W197 420757 7755979 P04 
 

Iguatama gruta W197 
fundo de 

dolina 
ruim 2,00 55,00 CCL presença alta 

W205 432553 7755539 A02 
 

Arcos abismo W205 topo do maciço excelente 5,00 16,00 CLS ausência baixa 

W209 432215 7755850 A02 
 

Pains gruta W209 base do maciço ruim 25,00 115,00 CCH ausência média 

W211 432134 7755696 A02 
 

Pains abrigo W211 meia encosta ruim 10,00 7,00 CCL ausência média 

W215 431964 7755661 A02 
 

Pains gruta W215 base do maciço ruim 6,00 35,00 CCL/CLS ausência média 

W217 417071 7756957 P04 
 

Doresópolis gruta W133 base do maciço bom 1,00 150,00 CCL ausência alta 

W219 417001 7756824 P04 
 

Iguatama gruta W135 base do maciço bom 2,00 60,00 CCL ausência média 

W226 417367 7756797 P04 505 Mineração Iguatama gruta W142 topo do maciço excelente 3,00 130,00 CLS presença alta 

W227 417416 7756802 P04 505 Mineração Arcos gruta Gruta Catedral topo do maciço bom 2,00 50,00 CCL ausência alta 

W228 417414 7756859 A03 Belocal Arcos gruta W144 topo do maciço ruim 14,00 140,00 CCL ausência alta 

W239 437111 7753364 A07 CSN Arcos gruta Toca do Índio base do maciço bom 0,80 70,00 CCL ausência máxima 

W240 437754 7753765 A07 CSN Pains gruta Gruta do Labirinto base do maciço excelente 5,00 300,00 CCH ausência máxima 

W246 430208 7745587 A14 
 

Pains gruta W162 base do maciço bom 2,50 60,00 CCL ausência média 

W247 432198 7746138 A10 
 

Pains toca W163 base do maciço excelente 3,50 15,00 CCL ausência baixa 

W248 436424 7740252 A19 
 

Córrego 
Fundo 

abismo Abismo do Narigudo 
fundo de 

dolina 
excelente 0,5 1000,00 CLS presença máxima 

W267 420459 7741019 P20 
 

Pains toca W267 
fundo de 

dolina 
excelente 2,50 25,00 CDH presença média 

X006 431364 7740813 A18 
 

Pains toca X006 base do maciço bom 5,00 20,00 CCH ausência máxima 

X007 431347 7740804 A18 
 

Pains gruta X007 base do maciço excelente 
 

27,00 CCH ausência média 

X010 431200 7740964 A18 
 

Pains toca X010 base do maciço excelente 1,00 15,00 CCH ausência média 

X016 432618 7745544 A14 
Fazenda 

Amargosos 
Pains toca X016 base do maciço ruim 1,50 6,00 CCH/CDH ausência baixa 

X017 432625 7745530 A14 
Fazenda 

Amargosos 
Pains toca Gruta do Rosangelo base do maciço péssimo 1,00 7,00 CCH ausência média 

X028 429239 7743991 A14 
 

Pains abismo X028 base do maciço bom 10,00 15,00 CCH presença baixa 

X031 430139 7747234 A10 Fazenda Angolinha Pains gruta X031 base do maciço excelente 1,00 30,00 CCL ausência média 

X044 430182 7747517 A10 
Fazenda Engenho 

Novo 
Pains gruta Gruta Zé da Fazenda base do maciço bom 3,00 63,00 CCH presença máxima 

X045 431304 7747738 A10 
 

Pains gruta Gruta Sorvetão meia encosta excelente 3,00 53,00 CCH presença máxima 

X046 431293 7747745 A10 
 

Pains gruta Gruta Paraíso base do maciço excelente 3,00 40,00 CCL presença alta 
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X057 435496 7751591 A07 
 

Pains gruta X057 base do maciço excelente 1,00 45,00 CCH ausência média 

X058 435557 7751433 A07 
 

Pains gruta X058 base do maciço bom 1,30 25,00 CCH ausência média 

X060 435565 7751342 A07 
 

Pains toca Gruta do Osso Humano base do maciço excelente 3,00 20,00 CCH ausência baixa 

X062 435534 7751309 A07 
 

Pains toca X062 base do maciço bom 4,00 15,00 CCH ausência baixa 

X063 435534 7751226 A07 
 

Pains gruta X063 base do maciço ruim 2,50 30,00 CCH ausência média 

X067 436253 7750651 A07 
 

Pains gruta X067 meia encosta excelente 15,00 50,00 CCH ausência média 

X071 435829 7751006 A07 
 

Pains gruta Gruta da Ninfeta meia encosta bom 3,00 200,00 CCH ausência alta 

X078 410890 7755907 P03 Fazenda Peróbas Doresópolis gruta X078 base do maciço excelente 
 

150,00 CCH presença alta 

X083 411568 7755921 P03 Fazenda Peróbas Doresópolis toca X083 meia encosta bom 7,00 20,00 CCH ausência média 

X085 414352 7755268 P03 
 

Doresópolis gruta X085 base do maciço excelente 2,50 50,00 CCH/CDE ausência média 

X086 414656 7755349 P03 
 

Doresópolis gruta X086 base do maciço excelente 1,50 50,00 CCH ausência máxima 

X087 414689 7755494 P03 Fazenda Bagre Doresópolis gruta X087 base do maciço bom 1,50 40,00 CCH ausência média 

X088 414819 7755596 P03 
Fazenda Zé Garcia 

pereira 
Doresópolis gruta X088 base do maciço excelente 1,00 80,00 CCH ausência média 

X089 414842 7755711 P03 
 

Doresópolis gruta X089 base do maciço bom 1,00 170,00 CCH ausência alta 

X091 412686 7756270 P03 
 

Doresópolis gruta X091 base do maciço bom 
 

35,00 CCH/CDE ausência média 

X094 412871 7756236 P03 
 

Doresópolis gruta X094 topo do maciço bom 3,00 200,00 CLS ausência alta 

X097 412752 7756084 P03 
 

Doresópolis gruta X097 base do maciço excelente 2,00 180,00 CDH presença máxima 

X098 412747 7756156 P03 
 

Doresópolis gruta X098 topo do maciço bom 2,00 100,00 CDH presença alta 

X099 412645 7756060 P03 
 

Iguatama gruta X099 topo do maciço excelente 5,00 40,00 CCH ausência média 

X101 417059 7756686 P04 505 Mineração Iguatama gruta Gruta dos Peixes base do maciço ruim 2,50 80,00 CCH ausência média 

X110 417208 7756636 P04 505 Mineração Arcos gruta Gruta do Estoita I topo do maciço bom 0,70 60,00 CCH ausência média 

X121 437688 7756827 A03 Fazenda Cazanga Pains gruta X121 base do maciço bom 2,00 100,00 CCH ausência média 

X132 431389 7747686 A10 
 

Córrego 
Fundo 

gruta Gruta do Isaias meia encosta ruim 3,00 125,00 CDH presença alta 

X140 422437 7756373 A01 
 

Iguatama toca X140 base do maciço bom 5,00 20,00 CCH ausência baixa 

X141 422463 7756455 A01 
 

Iguatama gruta X141 
fundo de 

dolina 
bom 1,00 80,00 CCH presença alta 

X146 422342 7756493 A01 
 

Iguatama toca X146 base do maciço bom 1,60 10,00 CCL presença baixa 

X149 422570 7756608 A01 
 

Iguatama abrigo X149 base do maciço bom 5,00 5,00 CCH ausência baixa 

X151 422586 7756716 A01 
 

Iguatama toca X151 meia encosta bom 2,00 12,00 CCH ausência média 

X158 423582 7756796 A01 
 

Iguatama toca X158 base do maciço bom 2,00 14,00 CCL ausência baixa 
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X166 423377 7757829 A01 
 

Iguatama gruta X166 
fundo de 

dolina 
bom 1,00 90,00 CCH ausência média 

X209 433403 7734752 A22 
 

Formiga gruta X209 
fundo de 

dolina 
ruim 9,00 150,00 CCL ausência alta 

X212 433426 7734299 A22 
 

Formiga toca X212 base do maciço bom 4,00 7,00 CCL presença média 

X214 433376 7734555 A22 
 

Formiga gruta X214 
fundo de 

dolina 
péssimo 3,00 200,00 CCL ausência alta 

X221 427694 7741492 A17 
 

Pains gruta Gruta do Teto Preto base do maciço péssimo 5,00 40,00 CCL ausência média 

X222 427756 7741487 A17 
 

Pains gruta 
Surgência da Loca 

D'água 
base do maciço ruim 5,00 135,00 CCL presença alta 

X225 433293 7750085 A06 Agrocampo Pains abrigo Abrigo da Curvatura 
 

ruim 35,00 25,00 CCL ausência média 

X226 433264 7750052 A06 Agrocampo Pains abrigo Abrigo B base do maciço bom 4,50 5,00 CCL ausência baixa 

X228 433253 7749906 A10 Agrocampo Pains gruta Gruta do Djalma I meia encosta bom 20,00 180,00 CCL presença alta 

X229 433183 7749934 A10 Agrocampo Pains abrigo Abrigo do Macaco base do maciço bom 15,00 6,00 CCL ausência média 

X230 433165 7749933 A10 Agrocampo Pains toca X230 
fundo de 

dolina 
excelente 2,00 18,00 CCL ausência baixa 

X231 433112 7743866 A14 Agrocampo Pains abrigo Abrigo A base do maciço péssimo 15,00 12,00 CCL ausência média 

X232 433107 7744776 A14 Agrocampo Pains toca 
Abrigo na base do 

paredão 
base do maciço bom 3,00 12,00 CCL ausência média 

X233 433125 7749821 A10 Agrocampo Pains toca P017 
fundo de 

dolina 
bom 6,00 12,00 CCL ausência baixa 

X234 433538 7749739 A10 Agrocampo Pains toca Buraco do Maurício 
fundo de 

dolina 
ruim 2,80 8,00 CCL ausência baixa 

X235 433723 7749949 A10 Agrocampo Pains toca Gruta do Djalma III base do maciço bom 5,00 18,00 CCL ausência baixa 

X239 427307 7747573 A09 
 

Pains gruta X239 base do maciço ruim 7,00 30,00 CCL ausência média 

X240 427792 7747135 A09 
 

Pains gruta X240 meia encosta ruim 1,00 120,00 CCH/CDE presença máxima 

Y004 436816 7739103 A19 
 

Pains gruta 
Gruta Sumidouro da 

Cinderela 
base do maciço bom 6,00 40,00 CCL presença média 

Y005 436751 7739076 A19 
 

Pains gruta Gruta dos Morcegos base do maciço bom 2,50 40,00 CCH ausência média 

Y006 437255 7739049 A19 
 

Pains gruta Nove Pichado base do maciço bom 0,60 170,00 CCH/CDE presença máxima 

Y007 431347 7740804 A18 
Mineração M 

Costa 
Pains gruta Gruta do Mariano Costa meia encosta bom 3,00 35,00 CCL presença média 

Y010 438394 7744401 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta Gruta das Clarabóias meia encosta bom 4,00 60,00 CCL ausência média 

Y014 438333 7744083 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta Y014 base do maciço bom 2,20 80,00 CCH ausência média 
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Y015 438436 7744133 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta Y015 diáclase excelente 1,50 30,00 CCH ausência média 

Y021 437982 7743834 A15 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca Y021 meia encosta bom 1,80 14,00 CCL ausência média 

Y033 440146 7743781 A16 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca Gruta da Vala base do maciço excelente 1,50 25,00 CCL ausência média 

Y042 440198 7743688 A16 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains toca Y042 base do maciço ruim 5,00 8,00 CCL ausência baixa 

Y043 440192 7743664 A16 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Pains gruta Y043 meia encosta bom 2,00 35,00 CCL presença média 

Y044 440117 7743736 A16 
Fazenda Lagoa 
Seca/Solo Fértil 

Córrego 
Fundo 

gruta Y044 base do maciço bom 2,50 30,00 CCL presença média 

Y045 441935 7746295 A12 Supercal Pains gruta Gruta do Lanche topo do maciço péssimo 2,50 80,00 CCH ausência média 

Y051 441257 7747531 A12 Supercal Arcos gruta Y051 base do maciço bom 0,50 25,00 CCL ausência média 

Y052 441257 7747531 A12 Supercal Arcos toca Y052 base do maciço bom 0,50 25,00 CCL presença média 

Y054 440990 7747679 A12 Supercal Arcos toca Y054 meia encosta bom 1,50 7,00 CCL ausência média 

Y056 440977 7747509 A12 Supercal Arcos gruta Y056 base do maciço ruim 1,50 45,00 CCL ausência média 

Y058 440928 7747580 A12 Supercal Arcos gruta Y058 base do maciço bom 4,00 25,00 CCL ausência média 

Y059 440923 7747609 A12 Supercal Arcos toca Y059 base do maciço bom 1,60 20,00 CCL ausência baixa 

Y060 441202 7747624 A12 Supercal Arcos gruta Y060 base do maciço bom 2,00 60,00 CCL ausência alta 

Y188 424537 7755597 A01 
 

Iguatama toca Y188 base do maciço bom 1,80 13,00 CCL ausência baixa 

Y191 425022 7756441 A01 
Fazenda Pedra 

Grande 
Iguatama gruta Y191 base do maciço péssimo 15,00 30,00 CCL ausência média 

Y192 424944 7756504 A01 
 

Iguatama gruta Y192 
fundo de 

dolina 
excelente 5,00 25,00 CCL ausência baixa 

Y193 424871 7756354 A01 
 

Iguatama toca Y193 base do maciço bom 2,00 8,00 CCL ausência baixa 

Y198 425261 7756339 A01 
 

Iguatama gruta Y198 base do maciço bom 30,00 100,00 CLS ausência média 

Y207 424520 7756557 A01 
 

Iguatama gruta Y207 meia encosta excelente 5,00 60,00 CCL presença alta 

Y211 424945 7756747 A01 
 

Iguatama gruta Y211 base do maciço bom 8,00 40,00 CCL presença média 

Y214 425189 7756224 A01 
Fazenda Pedra 

Grande 
Iguatama abrigo Y214 base do maciço bom 8,00 4,00 CCL ausência baixa 

Y215 425180 7756185 A01 
Fazenda Pedra 

Grande 
Iguatama toca Y215 base do maciço bom 5,00 20,00 CCL/CLS presença média 

Y216 425155 7756089 A01 
Fazenda Pedra 

Grande 
Iguatama toca Y216 base do maciço bom 8,00 20,00 CLS presença média 

Apêndice 8.4 - Relação das cavidades cadastradas e classificadas. 



PONTO UTM E UTM S ART PROPRIEDADE MUNICIPIO QUAL. NOME POSIÇÃO CONS. ALT_ENT. DES_LINEAR COD_CALC. QUIROPT RELEV. 

Y220 425318 7756164 A01 
Fazenda Pedra 

Grande 
Iguatama gruta Y220 meia encosta bom 6,00 55,00 CCL ausência média 

Y221 425295 7756210 A01 
Fazenda Pedra 

Grande 
Iguatama gruta Y221 base do maciço bom 10,00 220,00 CCH presença alta 

Y240 431490 7759569 L02 
 

Arcos gruta Y240 base do maciço péssimo 10,00 50,00 CCL presença alta 

Y242 432801 7754492 A02 
 

Arcos gruta Y242 
fundo de 

dolina 
bom 3,00 30,00 CLS ausência média 

Z005 438234 7735915 A23 Cal Floresta Pains toca Z005 
fundo de 

dolina 
bom 1,60 10,00 CCH presença média 

Z006 438374 7736169 A23 Cal Floresta Pains gruta Z006 topo do maciço ruim 1,80 50,00 CCH presença alta 

Z007 438376 7736140 A23 Cal Floresta Pains abrigo Z007 base do maciço ruim 1,00 5,00 CCH ausência baixa 

Z008 438460 7736116 A23 Cal Floresta Pains abrigo Z008 base do maciço ruim 0,50 3,00 CCH ausência baixa 

Z009 438420 7736114 A23 Cal Floresta Pains toca Z009 meia encosta bom 1,50 6,00 CCH ausência baixa 

Z010 438407 7736148 A23 Cal Floresta Pains gruta Z010 
 

ruim 
 

30,00 CCH presença alta 

Z012 438487 7736344 A23 Cal Floresta Pains gruta Z012 topo do maciço bom 4,00 50,00 CCH presença média 

Z013 438480 7736406 A23 Cal Floresta Pains gruta 
Gruta do Marimbondo 

Tranquilo 
base do maciço ruim 3,00 200,00 CCH ausência máxima 

Z016 438522 7736015 A23 Cal Floresta Pains toca Toca da Vara base do maciço ruim 3,00 9,00 CCL presença média 

Z018 438522 7735594 A23 Cal Floresta Pains abrigo Toca das Raízes base do maciço ruim 0,60 5,00 CCL ausência baixa 

Z021 438667 7735587 A23 Cal Floresta Pains toca Toca do Funil base do maciço bom 0,70 10,00 CCL ausência baixa 

Z023 438647 7735652 A23 Cal Floresta Pains gruta Toca Cruz base do maciço bom 7,00 25,00 CCL ausência média 

Z025 438234 7735915 A23 Cal Floresta Pains gruta Z025 base do maciço péssimo 
 

100,00 CCH presença alta 

Z037 438060 7736423 A23 Cal Floresta Pains gruta 
Gruta do Cemitério 

Bovino ( Gruta da Presa ) 
diáclase péssimo 2,00 120,00 CCH presença máxima 

Z038 438081 7736511 A23 Cal Floresta Pains gruta Z038 base do maciço bom 3,50 110,00 CCH ausência média 

Z043 437801 7737154 A23 Cal Floresta Pains gruta Gruta das Agulhas diáclase bom 2,00 30,00 CCL ausência máxima 

Z045 437869 7737285 A23 Cal Floresta Pains gruta Z045 base do maciço ruim 1,50 80,00 CCH/CDE ausência alta 

Z046 437671 7736991 A23 Cal Floresta Pains gruta Z046 base do maciço bom 1,50 50,00 CCH/CDE ausência média 

Z059 417236 7750782 P08 
 

Pains gruta Z059 base do maciço excelente 2,00 300,00 CCH presença máxima 
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A018 

A gruta A018 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

429999/7758585/681. Possui acesso fácil, através de vegetação arbustiva e pastagem, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A018, possui 

entrada principal com 2m de altura em formato circular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos consolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides e escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média 

relevância em contexto regional. 

 

A076 

A toca A076 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423576/7746432/786,719. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A076, possui 

entrada principal com 1,5m de altura em formato triangular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 11m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos argilosos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

escorrimentos e estalactites. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

A077 
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A toca A077 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423615/7746411/784,075. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea 

e arbustiva, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto 

A077, possui entrada principal em formato triangular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 26,7m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e 

estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. 

Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

A084 

A toca A084 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423677/7745899/805,705. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A084, possui 

entrada principal com 3m de altura em formato circular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 16m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimentos inconsolidados e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por cortinas, escorrimentos, estalactites e travertinos. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

A115 
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A toca A115 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431155/7752829/743,46. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A115, possui entrada principal em 

formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 6m. Sua morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes transversais 

retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites e microtravertinos. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média 

relevância em contexto regional. 

 

A116 

A toca A116 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431150/7752828/743,94. Possui acesso fácil, através de mata aberta, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A116, possui entrada principal com 

5m de altura em formato retangular vertical, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 8m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

meandrante, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos 

e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por anemolites, colunas, 

coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

A136 

A gruta A136 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437163/7743785/843,196. Possui acesso difícil, através de blocos abatidos, e encontra-se 

em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A136, possui entrada principal 
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com 1,5m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 45m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides, estalactites e escorrimentos. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média 

relevância em contexto regional. 

 

A214 

A toca A214 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427907/7752451/749. Possui acesso fácil, através de trilha em mata aberta, e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A214, possui entrada 

principal com 3m de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O 

seu desenvolvimento linear foi medido em 47,93m. Sua morfologia apresenta planta 

baixa linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos terrigenos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

escorrimentos e estalactites. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A251 

A toca A251 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431424/7753653/706. Possui acesso fácil, próximo a estrada, e encontra-se em péssimo 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A251, possui entrada principal com 2,5m 

de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 21,15m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se lama e blocos abatidos. Os 
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depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes e microtravertinos. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

A286 

A toca A286 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436886/7742161/780. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A286, possui entrada principal 

com 15m de altura em formato triangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 24,4m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos e 

centimétricos e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por anemolites e 

coralóides. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

A292 

A toca A292 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423760/7746530/779. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A292, possui entrada principal 

com 1,5m de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 25,7m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos 

e microtravertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento 
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efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A301 

A toca A301 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423502/7746073/811. Possui acesso fácil, através de trilha no entorno do maciço, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A301, possui 

entrada principal com 25m de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 81,25m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por anemolites e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A317 

A toca A317 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423321/7745715/829. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A317, possui entrada principal com 0m 

de altura em formato quadrada, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 7,55m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos e na 

entrada blocos abatidos métricos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, estalactites, microtravertinos e travertinos. Foi observada a presença de 

colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 
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A320 

A toca A320 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427284/7752709/761. Possui acesso fácil, através de estrada e trilha no meio da mata, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A320, possui 

entrada principal com 1,5m de altura em formato elipsoidal inclinada, e está localizada no 

topo do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 24,9m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas e microtravertinos. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

A395 

A toca A395 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436852/7743627/804. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A395, possui entrada principal com 1,5m 

de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 28,4m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

escorrimentos, estalactites e travertinos. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A413 

A toca A413 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422314/7746684/777. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 



Apêndice 8.5 - Cavidades de Média Relevância 
 

 

 
 

Página 8 

 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A413, possui entrada principal em 

formato retangular localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

medido em 10m. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por blisters, cascas finas, coralóides, escorrimentos e estalactites. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui alagamento e gotejamento efêmero. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

A429 

A gruta A429 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428089/7752864/732. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Foi cadastrada como ponto A429 e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 82,3m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais lenticulares e perfil longitudinal 

inclinado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos argilosos inconsolidados e blocos abatidos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites e helictites. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento e sumidouro efêmero. 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

A443 

A gruta A443 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427469/7753040/726. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbustiva e 

arbórea, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto 

A443, possui entrada principal com 4,5m de altura em formato triangular, e está 
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localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 84,6m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil 

longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, escorrimentos e estalactites. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A449 

A toca A449 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428176/7752401/758. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A449, possui entrada principal com 3m 

de altura em formato triangular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 28m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 

finos. Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, cortinas, dentes 

de cão, escorrimentos e microtravertinos. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A586 

A toca A586 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435915/7741046/805. Possui acesso fácil, através das vias da pedreira, e encontra-se em 

ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto A586, possui entrada principal com 

3m de altura em formato elipsoidal, e está localizado em diáclase. O seu desenvolvimento 

linear foi medido em 8m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos argilosos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, cortinas, coralóides botrioidais, escorrimentos, 
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estalactites, estalagmites e lustres. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A615 

A toca A615 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437461/7743391/847. Possui acesso moderado, através de mata, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A615, possui entrada principal com 2m 

de altura em formato triangular, e está localizado à meia encosta. O seu desenvolvimento 

linear foi medido em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CDL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos terrigenos, blocos 

abatidos métricos, decamétricos e centimétricos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides e escorrimentos. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A734 

A gruta A734 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437632/7739917/823. Possui acesso fácil, através de pastagem e mata aberta, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A734, possui 

entrada principal com 2m de altura em formato triangular, e está localizado no topo do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 28,6m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos centimétricos e sedimentos argilosos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por coralóides. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A762 
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A toca A762 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437049/7739700/828. Possui acesso moderado, ao lado de pedreira, e encontra-se em 

ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto A762, possui entrada principal com 

1,5m de altura em formato retangular, e está localizado no topo do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 16,35m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos 

decimétricos e centimétricos e sedimentos argilosos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cortinas, escorrimentos com calcita, estalactites e microtravertinos. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

A819 Gruta Antes da Chuva 

A gruta Gruta Antes da Chuva localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 436763,169/7741781,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi 

cadastrada como ponto A819 e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 46,7m. O contexto litológico é constituído por CCH. Os depósitos 

químicos são caracterizados por anemolites, cascas finas, coralóides, coralóides couve-

flor, cortinas, escorrimentos e estalactites. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A838 Abrigo Ventilado 

A toca Abrigo Ventilado localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437000,169/7742164,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi 

cadastrada como ponto A838 e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 18,45m. O contexto litológico é constituído por 

CCH. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, coralóides tipo couve-flor, 

cortinas, escorrimentos, estalactites, estalagmites e travertinos. De acordo com as 
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características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

A839 Abrigo Teto Baixo 

A toca Teto Baixo localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437104,169/7741862,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi cadastrada 

como ponto A839 e está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 20m. O contexto litológico é constituído por CCH. Os depósitos químicos são 

caracterizados por canudos de refresco, coralóides, escorrimentos e estalactites. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

A841 Abrigo Antes da Chuva 

A toca Abrigo Antes da Chuva localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 436746,169/7741736,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi 

cadastrada como ponto A841 e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 7m. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, coralóides tipo couve flor, 

cortinas, escorrimentos, estalactites e estalagmites. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

A846 Abrigo de Lenha 

A toca Abrigo de Lenha localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437523,169/7742052,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi 

cadastrada como ponto A846 e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 6,5m. O contexto litológico é constituído por 

CCH. Os depósitos químicos são caracterizados por canudos de refresco, coralóides tipo 



Apêndice 8.5 - Cavidades de Média Relevância 
 

 

 
 

Página 13 

 

couve-flor, escorrimentos, estalactites, estalagmites, lustres e travertinos. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média 

relevância em contexto regional. 

 

A847 Abrigo Pavimentado I 

A gruta Pavimentado I localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437560,169/7741860,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi 

cadastrada como ponto A847 e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 31,79m. O contexto litológico é constituído por 

CCH. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e 

estalagmites. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A848 Abrigo Pavimentado II 

A gruta Pavimentado II localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437575,169/7741860,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi 

cadastrada como ponto A848 e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 26,3m. O contexto litológico é constituído por 

CCH. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e escorrimentos. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média 

relevância em contexto regional. 

 

A871 

A toca A871 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

411947/7749713/694. Possui acesso fácil, através de trilha aberta na mata, e encontra-se 

em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A871, possui entrada 

principal com 2m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do maciço. O 

seu desenvolvimento linear foi estimado em 23m. Sua morfologia apresenta planta baixa 
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ramificada. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

cortinas e estalactites. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A882 Abrigo Duplex 

A toca Abrigo Duplex localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 427944/7756913/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada 

como ponto A882, possui entrada principal com 7m de altura em formato retangular, e 

está localizado à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 12m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, cortinas serrilhadas e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A888 

A toca Abrigo da Perereca localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 411714/7749620/680. Possui acesso fácil, as margens do córrego barreado, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A888, possui 

entrada principal com 1m de altura em formato quadrada, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

cortinas, cotonetes e estalactites. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 
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A922 

A toca A922 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412717/7748168/677. Possui acesso fácil, através de pastagem ao lado do galpão de 

vacinação bovina, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como 

ponto A922, possui entrada principal com 1m de altura em formato triangular, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos e matacões abatidos, sedimentos silte-

argilosos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e estalactites. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo perene. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

A942 

A gruta A942 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437030/7739061/0. Possui acesso fácil, através de veículo automotor, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A942, possui entrada principal com 

3m de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 45m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por coralóides. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

A948 

A gruta A948 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432228/7746239/718. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 
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excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A948, possui entrada principal 

com 2,5m de altura em formato elipsoidal vertical, e está localizado à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos argilosos 

inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por blisters, cortinas, 

escorrimentos, estalactites e estalagmites. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A951 

A toca A951 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439339/7744034/844. Possui acesso fácil, através de mata aberta, e encontra-se em 

péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto A951, possui entrada principal 

com 4,5m de altura em formato circular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

pendentes. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A953 

A gruta A953 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439374/7744203/815. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e blocos abatidos, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada 

como ponto A953, possui entrada principal com 4m de altura em formato irregular, e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 40m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 
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longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A955 

A toca A955 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439584/7743955/0. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A955, possui entrada principal com 3m 

de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como 

depósitos clásticos observam-se argila inconsolidada. Os depósitos químicos são 

caracterizados por pérolas e travertinos. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

A958 

A toca A958 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

440198/7743688/0. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e blocos abatidos, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como 

ponto A958, possui entrada principal com 5m de altura em formato triangular, e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 8m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e argila inconsolidada. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui surgência efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 
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A959 

A toca A959 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

440990/7747679/0. Possui acesso moderado, através da vegetação contornando o 

maciço, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A959, 

possui entrada principal com 1,5m de altura em formato irregular, e está localizado à 

meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 7m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos, centimétricos e sedimentos finos inconsolidados. Os 

depósitos químicos são caracterizados por anemolites, coralóides, escorrimentos e 

travertinos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

B029 

A gruta B029 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

429863/7758290/737,932129. Possui acesso fácil e encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrada como ponto B029, possui entrada principal com 3,5m de altura 

em formato triangular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais 

triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. 

Como depósitos clásticos observam-se sedimentos inconsolidados. Os depósitos químicos 

são caracterizados por coralóides e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui fluxo efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

B067 Gruta do Anemolite Cabeça de Dragão 
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A toca Gruta do Anemolite Cabeça de Dragão localiza-se no município de Iguatama, sob 

as coordenadas UTM (X/Y/Z): 426321/7757834/748. Possui acesso fácil e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto B067, possui entrada principal com 

1,5m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e lama. Os 

depósitos químicos são caracterizados por anemolites, colunas, escorrimentos e 

estalactites. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

B078 Abrigo da Xistose 

O Abrigo da Xistose localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 414466/7751013/678. Encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrado 

como ponto B078, possui entrada principal em formato triangular, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimento areno- argiloso com clastos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas serrilhadas, escorrimentos e microtravertinos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago efêmero. Foi observada a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

B080 

A toca B080 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

410479/7750412/705. Possui acesso fácil, através de trilha na mata, e encontra-se em 
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excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto B080, possui entrada principal 

com 2m de altura em formato triangular, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais inclinados e perfil longitudinal inclinado. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos 

centimétricos e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por anemolites, 

coralóides, cortinas e estalactites. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

B081 

A toca B081 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

410426/7750454/700. Possui acesso fácil, através de trilha na vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

B081, possui entrada principal com 2,5m de altura em formato triangular, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais lenticulares inclinados e 

perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e microtravertinos. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média 

relevância em contexto regional. 

 

C051 

A toca C051 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428725/7759090/766. Encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada 

como ponto C051, possui entrada principal com 10m de altura em formato retangular, e 

está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. 

Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais retangulares irregulares 



Apêndice 8.5 - Cavidades de Média Relevância 
 

 

 
 

Página 21 

 

e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como 

depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por escorrimentos, estalactites e microtravertinos. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago efêmero. Foi observada a presença de 

colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

C064 Gruta dos Desesperados 

A toca Gruta dos Desesperados localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 427950/7756910/0. Possui acesso difícil, sob encosta, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto C064, possui entrada principal 

com 1m de altura em formato triangular, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

meandrante, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas, 

cortinas serrilhadas e escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

E021 

A toca E021 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

429199,705/7759587,092/0. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e pastagem, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como 

ponto E021, possui entrada principal com 7m de altura em formato lenticular, e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 7m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 
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clásticos observam-se sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por escorrimentos, estalactites, estalagmites e microtravertinos.  De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

E047 

A toca E047 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428835/7759516/0. Possui acesso difícil, através de vegetação arbórea e arbustiva nativa 

e muitos cipós, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

E047, possui entrada principal com 3m de altura em formato triangular, e está localizado 

na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 

finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas serrilhadas e 

estalagmites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

N029 

A gruta Contato localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

415020/7754894/674. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto N029, possui entrada principal 

com 5m de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais ogivais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH/CDH. Como depósitos clásticos observam-se lama e blocos abatidos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. De 
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acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

Q009 

A toca Q009 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437096/7739049/810. Possui acesso fácil, em torre residual de calcário, e encontra-se em 

péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto Q009, possui entrada principal 

com 6m de altura em formato irregular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

rede, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos arenosos e 

argilosos inconsolidados e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cascas finas, escorrimentos e estalactites. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

Q122 

A gruta Q122 localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441840/7745781/892. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Q122, possui entrada principal com 5m 

de altura em formato retangular irregular, e está localizada em diáclase. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

rede, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH/CDH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

Q126 
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A gruta Q126 localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441804/7745675/896. Possui acesso fácil, através de estrada, e encontra-se em péssimo 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Q126, possui entrada principal com 8m 

de altura em formato retangular vertical, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais retangulares verticais e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH/CDH. Como depósitos clásticos observam-se 

blocos abatidos, sedimentos finos consolidados e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites.  De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

Q144 

A toca Q144 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438745/7741122/836. Possui acesso fácil, através de trilha, e encontra-se em bom estado 

de conservação. Cadastrada como ponto Q144, possui entrada principal com 7m de altura 

em formato retangular, e está localizado à meia encosta. O seu desenvolvimento linear 

foi estimado em 8m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais 

claviformes e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. 

Como depósitos clásticos observam-se argila e blocos abatidos. Os depósitos químicos 

são caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

Q153 

A toca Q153 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438668/7741421/859. Possui acesso fácil, através de blocos abatidos, e encontra-se em 
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bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q153, possui entrada principal com 

3m de altura em formato triangular, e está localizada em diáclase. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 

por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos areno-argilosos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides e escorrimentos. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de 

colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

Q160 

A toca Q160 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435447/7738735/855. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Q160, possui entrada principal com 4m 

de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se argila e blocos 

abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e estalactites. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui surgência efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

Q181 

A toca Q181 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436100/7738284/858. Possui acesso fácil, por pastagem, e encontra-se em excelente 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Q181, possui entrada principal com 4m 

de altura em formato triangular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento 
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linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes 

transversais triangulares e elipsoidais e perfil longitudinal horizontal e vertical. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimento 

inconsolidados, blocos abatidos e matéria orgânica. Os depósitos químicos são 

caracterizados por colunas, cortinas, escorrimentos, estalactites e estalagmites. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

Q214 

O abrigo Q214 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427836/7750573/787. Possui acesso fácil, através de eucaliptos, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrado como ponto Q214, possui entrada principal com 30m 

de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CLS. Como depósitos clásticos observam-se argila, blocos abatidos e 

matéria orgânica. Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, 

discos voadores, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui sumidouro efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

Q248 

A toca Q248 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432577/7751332/751. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Q248, possui entrada principal com 6m 

de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 
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meandrante, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL/CLS. Como depósitos clásticos observam-se sedimento 

arenoso e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

escorrimentos e estalactites. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

 

Q264 

A toca Q264 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

415142/7746389/722. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Q264, possui entrada principal com 1m 

de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos, sedimento 

arenoso e matéria orgânica. Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas 

cintilantes, coralóides, cortinas serrilhadas, estalactites, estalagmites, microtravertinos, 

pérolas e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro 

efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

R019 

A gruta R019 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431758/7745686/747. Possui acesso difícil, através de mata densa, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto R019, possui entrada principal 

com 3m de altura em formato irregular, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

dendrítica, cortes transversais elipsoidais verticais e perfil longitudinal horizontal. O 
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contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos, fragmentos angulosos e sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos 

químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides, escorrimentos e estalactites.  De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

R026 

A gruta R026 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432036/7745644/726. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto 

R026, possui entrada principal com 3m de altura em formato retangular, e está localizada 

na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa dendrítica, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

inclinado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e sedimentos inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

R062 

A toca R062 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

440313/7744117/900. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R062, 

possui entrada principal com 4m de altura em formato irregular, e está localizada à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal edificado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se 
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sedimento fino inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por cortinas e 

escorrimentos.  Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

R087 

A gruta R087 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436821/7746671/825. Possui acesso difícil, através de lapiás e vegetação arbórea e 

arbustiva, e encontra-se em péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto 

R087, possui entrada principal com 1m de altura em formato gótica, e está localizada à 

meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 40m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa dendrítica, cortes transversais ogivais e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos métricos a decimétricos e argila inconsolidada. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

R145 

A gruta R145 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441798/7746359/904. Possui acesso moderado e encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrada como ponto R145, possui entrada principal com 3,5m de altura 

em formato triangular, e está localizada no topo do maciço. O seu desenvolvimento linear 

foi estimado em 50m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais 

irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos, serrapilheira, argila e sedimentos 

inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas, 

estalactites e microtravertinos. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 
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R204 Caverna 59 

A gruta Caverna 59 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437164/7736285/834. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto R204, possui entrada principal com 2,5m 

de altura em formato retangular vertical, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 22m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais retangulares verticais e perfil longitudinal edificado. O contexto 

litológico é constituído por CCH/CDE. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimento fino inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites e travertinos. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

R214 

A toca R214 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

419804/7748711/690. Possui acesso fácil, em meio a dolinamento com vegetação 

arbórea, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R214, 

possui entrada principal com 2,5m de altura em formato irregular, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais verticais e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e lama. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, escorrimentos e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui sumidouro perene. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

R253 
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A toca R253 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

433237/7749612/680. Possui acesso fácil, através de pastagem em meio a dois paredões, 

e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R253, possui 

entrada principal com 12m de altura em formato triangular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimento fino consolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, 

coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui sumidouro efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

R255 

A gruta R255 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

433430/7749399/696. Possui acesso fácil, por pastagem em meio a blocos abatidos, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R255, possui 

entrada principal com 5,5m de altura em formato triangular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 100m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa anastomosada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal edificado. 

O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimento inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas 

finas, coralóides, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

S011 Gruta do Batismo II 
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A toca Gruta do Batismo II localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 439459/7744113/0. Possui acesso fácil, através de vegetação rala, e encontra-se 

em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto S011, possui entrada principal 

com 1,5m de altura em formato elipsoidal horizontal, e está localizada em diáclase. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais horizontais e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH/CDE. Como depósitos clásticos observam-se 

blocos abatidos e argila inconsolidada. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cascas finas, coralóides, escorrimentos, estalactites e travertinos. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

 

S015 Gruta Fava 

A gruta Gruta Fava localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438454/7743704/835. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

S015, possui entrada principal com 8m de altura em formato retangular, e está localizada 

à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e argila inconsolidada. Os depósitos químicos são 

caracterizados por colunas, coralóides, cortinas e pérolas. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui sumidouro efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

S018 Gruta Zoológica 
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A toca Gruta Zoológica localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437985/7743466/869. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação 

arbórea e arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada 

como ponto S018, possui entrada principal com 3,5m de altura em formato elipsoidal, e 

está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 12m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CDE. Como depósitos 

clásticos observam-se argila inconsolidada. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, coralóides em cascata e cortinas. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui surgência efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média 

relevância em contexto regional. 

 

S060 

A gruta S060 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441886/7745673/898. Possui acesso fácil, ao lado da mineração, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto S060, possui entrada principal com 4m 

de altura em formato irregular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 30m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

rede, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH/CDH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos argilosos e arenosos inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos, escorrimentos em cascatas e 

travertinos. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

S086 
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A gruta S086 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438059/7746004/777. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto S086, possui entrada principal com 1,5m 

de altura em formato irregular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 30m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais ogivais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por 

CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos e serrapilheira. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides e escorrimentos. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

S099 

A toca S099 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

440001/7746452/872. Possui acesso difícil, através da vegetação, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto S099, possui entrada principal com 1,5m 

de altura em formato triangular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 

por CCL/CDE. Como depósitos clásticos observam-se blocos centimétricos, serrapilheira e 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, cortinas, 

estalactites, estalagmites e microtravertinos. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

 

T003 

A toca T003 localiza-se no município de Córrego Fundo, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437030/7739061/0. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 
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estado de conservação. Cadastrada como ponto T003, possui entrada principal com 2m 

de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 17m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites, pérolas 

e travertinos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

T008 

A toca T008 localiza-se no município de Córrego Fundo, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437236/7739123/0. Possui acesso fácil, através de blocos abatidos, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto T008, possui entrada principal com 

3m de altura em formato irregular, e está localizada em fundo de vale. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 12m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais rosariformes inclinados e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos, sedimentos arenosos consolidados com clastos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, escorrimentos e estalactites. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

T086 

A gruta T086 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436057/7750875/710. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto T086, possui entrada principal com 15m 

de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 60m. Sua morfologia apresenta planta baixa 
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ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimento fino 

inconsolidado, argila e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides e escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

T092 

A gruta T092 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412347/7754454/657. Possui acesso moderado, próximo a córrego, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto T092, possui entrada principal com 

1,5m de altura em formato triangular, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides 

e estalactites. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

T099 

A gruta T099 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

411145/7757070/654. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto T099, 

possui entrada principal com 2,5m de altura em formato elipsoidal vertical, e está 

localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 30m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais elipsoidais verticais e 

perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos 
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químicos são caracterizados por coralóides, estalactites, estalagmites. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

T131 

A gruta T131 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437919/7741818/832. Possui acesso moderado, através de trilha no pasto e pela mata, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto T131, possui 

entrada principal com 5m de altura em formato triangular, e está localizada à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 35m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimento consolidado com seixos angulosos e blocos abatidos centimétricos a métricos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos, pérolas 

e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento, lago e 

sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

T140 

A gruta T140 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438755/7742000/881. Possui acesso fácil, através de estrada e trilha no pasto, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto T140, possui 

entrada principal com 1,8m de altura em formato retangular, e está localizada à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa anastomosada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. 

O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimento consolidado com clastos angulosos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por cascas finas, colunas, coralóides e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 



Apêndice 8.5 - Cavidades de Média Relevância 
 

 

 
 

Página 38 

 

cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

U040 

A gruta U040 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

424328/7757105/744. Possui acesso fácil, por pastagem, e encontra-se em bom estado 

de conservação. Cadastrada como ponto U040, possui entrada principal com 2m de altura 

em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear 

foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais 

irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se argila e blocos abatidos centimétricos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, cortinas, escorrimentos, 

estalactites e estalagmites. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

U080 

A toca U080 localiza-se no município de Formiga, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431591/7735188/767. Possui acesso difícil, em meio a blocos abatidos e vegetação 

arbórea e arbustiva nativa, e encontra-se em excelente estado de conservação. 

Cadastrada como ponto U080, possui entrada principal com 2m de altura em formato 

irregular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 

20m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos métricos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 
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V008 Toca da Anemolite 

A gruta Toca da Anemolite localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 400946/7746386/743. Possui acesso fácil, através de estrada de terra e 

vegetação densa, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto 

V008, possui entrada principal com 10m de altura em formato lenticular inclinada, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais lenticulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se argila, e brecha com seixos angulosos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por anemolites, escorrimentos, estalactites e microtravertinos. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui surgência efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

W010 

A gruta W010 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432228/7746239/718. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto W010, possui entrada principal 

com 2,5m de altura em formato elipsoidal vertical, e está localizado à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se argila inconsolidada. Os 

depósitos químicos são caracterizados por blisters, coralóides, cortinas, escorrimentos e 

estalactites. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

W015 
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A gruta W015 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431772/7746128/0. Possui acesso fácil, através de mata aberta, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto W015, possui entrada principal 

com 10m de altura em formato gótica, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 30m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear e perfil longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como 

depósitos clásticos observam-se blocos abatidos centimétricos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, coralóides, escorrimentos, estalactites, estalagmites, 

pérolas e travertinos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

W023 

A toca W023 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439339/7744034/844. Possui acesso fácil, através de mata aberta, e encontra-se em 

péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto W023, possui entrada principal 

com 4,5m de altura em formato circular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

pendentes. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

W029 

A gruta W029 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439329/7744157/814. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e blocos abatidos, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada 

como ponto W029, possui entrada principal com 6m de altura em formato quadrada, e 
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está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 30m. 

Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

W040 

A toca W040 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439584/7743955/0. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto W040, possui entrada principal com 3m 

de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como 

depósitos clásticos observam-se argila inconsolidada. Os depósitos químicos são 

caracterizados por pérolas e travertinos. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

W087 

A gruta W087 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435591/7749869/741. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto W087, possui 

entrada principal com 8m de altura em formato irregular, e está localizada à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimento consolidado com clastos centimétricos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos 
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aspectos hidrológicos a cavidade não possui gotejamento, sumidouro e surgência. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

W092 

A gruta W092 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435832/7750299/776. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto W092, possui 

entrada principal com 1,8m de altura em formato irregular, e está localizada à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos métricos e sedimentos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados 

por coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, estalagmites e microtravertinos. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

W140 

A gruta W140 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

421052/7756583/0. Possui acesso difícil, através de mata fechada subindo depósitos de 

talos no sopé do paredão, e encontra-se em excelente estado de conservação. 

Cadastrada como ponto W140, possui entrada principal com 2m de altura em formato 

circular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 

22m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil 

longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se sedimentos argilosos inconsolidados e blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas, estalactites, estalagmites, 

helictites e microtravertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 
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sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

X007 

A gruta X007 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431347/7740804/0. Possui acesso fácil, através de pastagem e trilha na mata, e encontra-

se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto X007, possui entrada 

principal em formato triangular localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 27m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes 

transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 

finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

X010 

A toca X010 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431200/7740964/715. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto X010, possui entrada principal 

com 1m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais horizontais e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, 

coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, pérolas e travertinos. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento e sumidouro perene. De acordo 



Apêndice 8.5 - Cavidades de Média Relevância 
 

 

 
 

Página 44 

 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média 

relevância em contexto regional. 

 

X017 Gruta do Rosângelo 

A toca Gruta do Rosangelo localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 432625/7745530/0. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto X017, possui entrada principal 

com 1m de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 7m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

média relevância em contexto regional. 

 

X058 

A gruta X058 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435557/7751433/739. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto X058, possui entrada principal com 1,3m 

de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos e 

centimétricos. Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, 

coralóides, escorrimentos, microtravertinos, pérolas e travertinos. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 
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Y033 Gruta da Vala 

A toca Gruta da Vala localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

440146/7743781/0. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva nativa, 

e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto Y033, possui 

entrada principal com 1,5m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa meandrante, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se argila 

inconsolidada. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, estalactites e 

cascas finas. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

Y051 

A gruta Y051 localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441257/7747531/834. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

e blocos abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

Y051, possui entrada principal com 0,5m de altura em formato irregular, e está localizada 

na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais góticos e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos e 

espeleotemas abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, 

cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos e microtravertinos. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui sumidouro efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto 

regional. 

 

Y052 
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A toca Y052 localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441257/7747531/0. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e blocos abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como 

ponto Y052, possui entrada principal com 0,5m de altura em formato irregular, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais góticos e perfil longitudinal 

inclinado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e espeleotemas quebrados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por calcitas cintilantes, cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos e 

microtravertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro 

efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

Y054 

A toca Y054 localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

440990/7747679/0. Possui acesso moderado, através de mata ao redor do maciço 

calcário, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Y054, 

possui entrada principal com 1,5m de altura em formato irregular, e está localizado à 

meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 7m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos centimétricos e sedimentos finos inconsolidados. Os 

depósitos químicos são caracterizados por anemolites, coralóides, escorrimentos e 

travertinos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de média relevância em contexto regional. 

 

Y191 
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A gruta Y191 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

425022/7756441/738. Possui acesso fácil, por pastagem e próximo a estrada, e encontra-

se em péssimo estado de conservação. Cadastrado como ponto Y191, possui entrada 

principal com 15m de altura em formato irregular, e está localizado na base do maciço. O 

seu desenvolvimento linear foi estimado em 30m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se argila. Os depósitos 

químicos são caracterizados por anemolites e coralóides. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média relevância 

em contexto regional. 

 

Y215 

A toca Y215 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

425180/7756185/753. Possui acesso moderado, por entre mata nativa, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Y215, possui entrada principal com 

5m de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais verticais e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL/CLS. Como depósitos clásticos observam-se argila 

inconsolidada e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de média 

relevância em contexto regional. 

 

Y216 

A toca Y216 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

425155/7756089/778. Possui acesso moderado, por pastagem depois lapiás e blocos 
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abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Y216, 

possui entrada principal com 8m de altura em formato claviforme, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal 

edificado. O contexto litológico é constituído por CLS. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos métricos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

colunas, coralóides, escorrimentos, estalactites, estalagmites e helictites. Foi observada a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 

 

Z023 Toca Cruz 

A gruta Toca Cruz localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438647/7735652/968. Possui acesso fácil, na borda do maciço e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Z023, possui entrada principal com 7m 

de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos e 

blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas, 

escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento e sumidouro. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de média relevância em contexto regional. 
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A082 

A toca A082 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423839/7746233/785,757. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A082, possui entrada principal 

com 0m de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 5,2m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos inconsolidados 

e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa 

relevância em contexto regional. 

 

A109 

A toca A109 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431545/7752616/759,802. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A109, possui entrada principal 

com 0,6m de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. 

Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

A118 

A toca A118 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431216/7752864/744,181. Possui acesso fácil, através de mata aberta e pastagem, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A118, possui 
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entrada principal com 8m de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 20m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A123 

A toca A123 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431066/7753891/704,767. Possui acesso fácil, ao lado da estrada que dá acesso a 

fazenda, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A123, 

possui entrada principal com 0m de altura em formato triangular, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 6,8m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

inclinado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos finos e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

 

A130 

A toca A130 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431575/7753317/736,01. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A130, possui entrada principal com 1,5m 

de altura em formato triangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 8m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto 
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litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A133 

O abrigo A133 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436891/7743789/798,254. Possui acesso fácil, através de trilha em meio à vegetação, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrado como ponto A133, possui 

entrada principal com 2m de altura em formato retangular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 12,7m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CDE. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimentos finos e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

escorrimentos e estalactites. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A159 

A toca A159 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437587/7741526/917,938. Possui acesso difícil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A159, 

possui entrada principal com 3m de altura em formato triangular, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 10m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

escorrimentos. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 
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características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A178 

A toca A178 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422737/7746206/837. Possui acesso fácil, através de trilha na mata, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A178, possui entrada principal com 

2m de altura em formato lenticular horizontal, e está localizado no topo do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos e blocos abatidos. 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

baixa relevância em contexto regional. 

 

A197 

A toca A197 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427560/7752702/649. Possui acesso fácil, através de milharal e seguindo em direção a 

uma dolina, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A197, 

possui entrada principal com 2m de altura em formato lenticular horizontal, e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais retangulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CLS. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos terrigenos. Os depósitos químicos 

são caracterizados por coralóides. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A235 
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A toca A235 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431043/7752954/724. Possui acesso fácil, através de pasto e blocos abatidos, e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A235, possui entrada 

principal com 1m de altura em formato retangular horizontal, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 8m. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 

terrígenos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A262 

A toca A262 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437526/7739345/858. Possui acesso fácil, através de trilha, e encontra-se em péssimo 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A262, possui entrada principal com 2m 

de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 12m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear 

e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCH/CDE. Como 

depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides e estalactites. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A299 

A toca A299 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423367/7746165/816. Possui acesso fácil, através de trilha no entorno do maciço, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A299, possui 

entrada principal com 5m de altura em formato triangular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 12,2m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 
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contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A331 

A toca A331 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427725/7752435/750. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A331, possui entrada principal com 17m 

de altura em formato triangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 18,6m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se lama e blocos 

abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e escorrimentos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A343 

A toca A343 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427646/7752512/761. Possui acesso difícil, entre abismos, e encontra-se em bom estado 

de conservação. Cadastrada como ponto A343, possui entrada principal com 1,3m de 

altura em formato retangular, e está localizado no topo do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e estalactites. De acordo com as 
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características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A375 Abrigo do Portal 

A toca Abrigo do Portal localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 431983/7753362/721. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A375, possui entrada principal com 

7m de altura em formato triangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 18,5m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A396 

A toca A396 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436805/7743701/802. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A396, possui entrada principal com 5m 

de altura em formato circular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 13,65m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A397 

A toca A397 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436796/7743738/795. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 
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estado de conservação. Cadastrada como ponto A397, possui entrada principal com 2,1m 

de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CDE. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A416 

A toca A416 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422603/7746767/790. Possui acesso fácil e encontra-se em excelente estado de 

conservação. Cadastrada como ponto A416, possui entrada principal com 3,5m de altura, 

e está localizado à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi medido em 7m. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

 

A430 

A toca A430 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428037/7753038/728. Possui acesso fácil, através de vegetação arbustiva e arbórea, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A430, possui 

entrada principal com 1,5m de altura em formato circular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se 

cascalhos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e estalactites. De 
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acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

baixa relevância em contexto regional. 

 

A431 

A toca A431 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428328/7753074/714. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A431, possui entrada principal 

com 2m de altura em formato circular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 7m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 

argilosos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A444 

A toca A444 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427495/7753052/723. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A444, possui entrada principal com 2,5m 

de altura em formato triangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se sedimentos inconsolidados e blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por coralóides. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

A461 
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A toca A461 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430536/7752814/684. Possui acesso fácil, próximo ao Sítio Balsamo, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A461, possui entrada principal 

com 1m de altura em formato triangular, e está localizado à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear 

e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CDL. Como 

depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A473 

A toca A473 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422958/7746375/0. Possui acesso fácil e encontra-se em ruim estado de conservação. Foi 

cadastrada como ponto A473 e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 10,6m.  O contexto litológico é constituído por 

CCH. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

baixa relevância em contexto regional. 

A556 

A toca A556 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432136,906/7753793,748/752,111. Possui acesso moderado, através de pastagem e 

vegetação arbustiva, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada 

como ponto A556, possui entrada principal com 5,36m de altura, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 9,4m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 
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argilosos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A603 

A toca A603 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437729/7741306/850. Possui acesso fácil, através de vegetação arbustiva e arbórea e 

blocos abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

A603, possui entrada principal com 3,5m de altura, e está localizado na base do maciço. O 

seu desenvolvimento linear foi medido em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos argilosos. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas e 

coralóides. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A638 

A toca A638 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437190/7742339/790. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A638, possui entrada principal com 0,5m 

de altura em formato lenticular horizontal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 8m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais retangulares horizontais e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos 

e blocos abatidos métricos e centimétricos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A683 
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A toca A683 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437287/7741583/816. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A683, possui entrada principal com 3m 

de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 8m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos argilosos, 

serrapilheira e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

baixa relevância em contexto regional. 

 

A697 

O abrigo A697 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436859/7741786/786. Possui acesso fácil, adjacente a estrada, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrado como ponto A697, possui entrada principal com 0,5m 

de altura em formato elipsoidal, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 5m. Sua morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes 

transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 

por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos agilosos, blocos 

centimétricos e espeleotemas quebrados. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cascas finas, coralóides e escorrimentos. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

 

A742 

A toca A742 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437600/7739865/830. Possui acesso fácil, através de pastagem, e mata aberta e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A742, possui 
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entrada principal com 2m de altura em formato triangular, e está localizado no topo do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos métricos e sedimentos argilosos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides e estalactites. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A833 Abrigo Black Stone I 

A toca Abrigo Black Stone I localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437162,169/7742573,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi 

cadastrada como ponto A833 e está localizado à meia encosta. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 9,5m. O contexto litológico é constituído por CCH. Os depósitos 

químicos são caracterizados por escorrimentos. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

A837 Abrigo Blocos Geométricos 

A toca Abrigo Blocos Geométricos localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 437063,169/7742149,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. 

Foi cadastrada como ponto A837 e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 6,54m. O contexto litológico é constituído por 

CCH. Os depósitos químicos são caracterizados por escorrimentos. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A843 Abrigo Tombado 
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A toca Tombado localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437519,169/7742086,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi cadastrada 

como ponto A843 e está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 15m. O contexto litológico é constituído por CCH. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides e escorrimentos. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

 

A852 

A toca A852 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412576/7748624/701. Possui acesso fácil, através de trilha no entorno do maciço, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A852, possui 

entrada principal com 0,6m de altura em formato triangular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados 

por coralóides. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

 

A855 

O abrigo A855 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412571/7748652/699. Possui acesso fácil, através de trilha no entorno do maciço, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrado como ponto A855, possui 

entrada principal com 1m de altura em formato circular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 4m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos de diversos tamanhos e serrapilheira na entrada. Os 
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depósitos químicos são caracterizados por coralóides e estalactites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui sumidouro efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

A856 

A toca A856 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412484/7748659/691. Possui acesso fácil, através de trilha no entorno do maciço, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A856, possui 

entrada principal com 1m de altura em formato circular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 12m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa ramificada. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se serrapilheira e grande quantidade de blocos abatidos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides e escorrimentos. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui sumidouro efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

A857 

A toca A857 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412419/7748762/690. Possui acesso fácil, através de trilha no entorno do maciço, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A857, possui 

entrada principal com 2m de altura em formato elipsoidal, e está localizada no topo do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa ramificada. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 
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A860 Abrigo da Vaca 

A toca Abrigo da Vaca localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 429895/7758867/0. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto A860, possui entrada principal 

com 2m de altura em formato circular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se lama. Os 

depósitos químicos são caracterizados por escorrimentos, estalactites e estalagmites. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

 

A862 

A toca A862 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

429872/7758371/0. Possui acesso difícil, através de blocos abatidos e lapiás, e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A862, possui entrada 

principal com 2m de altura em formato triangular, e está localizado no topo do maciço. O 

seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

 

A867 
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A toca A867 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

426671/7758434/0. Possui acesso fácil, através de vegetação arbustiva, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A867, possui entrada principal com 

1m de altura em formato circular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A872 

A toca A872 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412010/7749614/677. Possui acesso fácil, através de trilha ao entorno do maciço, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A872, possui 

entrada principal com 6m de altura em formato triangular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por 

CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago 

efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A873 

A toca A873 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430088/7759215/0. Possui acesso fácil, através de trilha ao entorno do maciço calcário, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A873, possui 

entrada principal com 3m de altura em formato irregular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. O contexto litológico é 
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constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos e 

sedimentos finos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se 

na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

 

A877 

A toca A877 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

429070/7759173/0. Possui acesso difícil e encontra-se em bom estado de conservação. 

Cadastrada como ponto A877, possui entrada principal com 2m de altura em formato 

irregular, e está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado 

em 7m. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-

se blocos abatidos centimétricos e métricos. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A880 

A toca A880 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428166/7756640/0. Possui acesso fácil, ao lado do milharal, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A880, possui entrada principal com 1m 

de altura em formato gótica, e está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 7m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 

por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos 

são caracterizados por coralóides. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A885 
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A toca A885 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428014/7756823/0. Possui acesso fácil, através de trilha ao lado da plantação, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A885, possui 

entrada principal com 3m de altura em formato irregular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa 

relevância em contexto regional. 

 

A889 

A toca A889 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430127/7759685/0. Encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como 

ponto A889, possui entrada principal com 4,5m de altura em formato circular, e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 15m. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cortinas, escorrimentos e estalactites. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

 

A917 

A toca A917 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437096/7739049/810. Possui acesso fácil, próximo a estrada e torre residual de calcário, 

e encontra-se em péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto A917, possui 

entrada principal com 6m de altura em formato irregular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia apresenta 
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planta baixa rede, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimentos arenosos argilosos inconsolidados e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, escorrimentos e estalactites. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A918 

A toca A918 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437134/7739086/0. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e blocos 

abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A918, 

possui entrada principal com 3m de altura em formato irregular, e está localizado à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 7m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A923 Loca da Onça 

A toca Loca da Onça localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412220/7748259/687. Possui acesso fácil, através de brejo, e encontra-se em excelente 

estado de conservação. Foi cadastrada como ponto A923 e está localizado à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 7m. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos e matacões abatidos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e estalactites. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as 
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características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A928 

A toca A928 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430111/7740150/711. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A928, 

possui entrada principal com 6,5m de altura em formato retangular, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos inconsolidados e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por escorrimentos e microtravertinos. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

A931 

A toca A931 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430612/7740047/712. Possui acesso fácil, através de veículo automotor, e encontra-se 

em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A931, possui entrada principal 

com 4m de altura em formato irregular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

dendrítica, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos 

inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por cortinas, coralóides e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 
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A935 

A toca A935 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412642/7748401/681. Possui acesso fácil, através de pastagem e mata, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Foi cadastrada como ponto A935 e está localizada à 

meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 9m. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos e matacões abatidos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e estalagmites. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A943 

A toca A943 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437094/7739780/823. Possui acesso fácil, através de veículo automotor, e encontra-se 

em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto A943, possui entrada principal 

com 1,5m de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por estalactites e estalagmites. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A946 

A toca A946 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431118/7740286/720. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e blocos abatidos e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada 

como ponto A946, possui entrada principal com 1,8m de altura em formato circular, e 

está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 20m. 
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Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos 

clásticos observam-se sedimentos argilosos inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, estalactites e estalagmites. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A947 

A toca A947 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432193/7746133/728. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A947, possui 

entrada principal com 1m de altura em formato triangular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se argilas 

inconsolidadas. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

A950 

A toca A950 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431692/7746164/727. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A950, 

possui entrada principal com 10m de altura em formato quadrada, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 12m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais quadrados e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos argilosos e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 
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caracterizados por coralóides e escorrimentos. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

A956 

A toca A956 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430203/7745731/0. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A956, possui entrada principal com 7m 

de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos, 

centimétricos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

B026 

A toca B026 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

429872/7758371/724. Possui acesso difícil, através de blocos abatidos e lapiás, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto B026, possui 

entrada principal com 2m de altura em formato triangular, e está localizado no topo do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL.  Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

B076 
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A toca B076 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

414282/7750838/677. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto B076, possui entrada principal com 1,5m 

de altura em formato horizontal, e está localizado à meia encosta. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 9m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se sedimentos argilosos com seixos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por colunas, escorrimentos e estalactites. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

C011 

A toca C011 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430088/7759215/681. Possui acesso fácil, através de trilha ao entorno do maciço, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto C011, possui 

entrada principal com 3m de altura em formato irregular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos e 

sedimentos finos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se 

na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

C032 

A toca C032 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

429070/7759173/759. Possui acesso difícil e encontra-se em bom estado de conservação. 

Cadastrada como ponto C032, possui entrada principal com 2m de altura em formato 

irregular, e está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado 

em 7m. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-
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se blocos abatidos centimétricos e métricos. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

C059 

A toca C059 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428166/7756640/0. Possui acesso fácil, ao lado do milharal, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto C059, possui entrada principal com 1m 

de altura em formato gótica, e está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 7m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 

por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos 

são caracterizados por coralóides. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero.   De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

C068 

A toca C068 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428014/7756823/680. Possui acesso fácil, através de trilha ao entorno do maciço, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto C068, possui 

entrada principal com 3m de altura em formato irregular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa 

relevância em contexto regional. 
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D006 

A toca D006 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430127/7759685/664. Encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada 

como ponto D006, possui entrada principal com 4,5m de altura em formato circular, e 

está localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 15m. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cortinas, escorrimentos e estalactites. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

E042 

A toca E042 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428884/7759587/0. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto E042, 

possui entrada principal com 1,8m de altura em formato irregular, e está localizado no 

topo do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear e cortes transversais irregulares. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 

finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

Q010 

A toca Q010 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437134/7739086/0. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e blocos 

abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q010, 

possui entrada principal com 3m de altura em formato irregular, e está localizado à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 7m. Sua morfologia apresenta 
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planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

Q150 

A toca Q150 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438804/7741330/842. Possui acesso fácil, através de pastagem e faixa de vegetação, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q150, possui 

entrada principal com 7m de altura em formato triangular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, cortinas e escorrimentos. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

Q161 

A toca Q161 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

433481/7738731/858. Possui acesso moderado, através de vegetação densa e blocos 

abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q161, 

possui entrada principal com 2,5m de altura em formato elipsoidal, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se argila e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

colunas, coralóides e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 



Apêndice 8.6 - Cavidades de baixa relevância 
 

 

 
 

Página 29 

 

gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

Q162 

A toca Q162 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435690/7738713/868. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Q162, possui entrada principal com 5m 

de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se argila. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

Q169 

A toca Q169 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435520/7739527/832. Possui acesso fácil, através de pastagem com lagoa na frente, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q169, possui 

entrada principal com 4m de altura em formato triangular, e está localizado à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 12m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se argila e 

matéria orgânica. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e 

escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

Q171 
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A toca Q171 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435374/7739690/808. Possui acesso fácil, através de pastagem e trilha, e encontra-se em 

ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto Q171, possui entrada principal com 

1,5m de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se argila e matéria orgânica. Os 

depósitos químicos são caracterizados por colunas, escorrimentos e estalactites. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

baixa relevância em contexto regional. 

 

R013 

A toca R013 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430111/7740150/711. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R013, 

possui entrada principal com 6,5m de altura em formato retangular, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e sedimentos inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por escorrimentos e microtravertinos. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

R054 

A toca R054 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430723/7742533/0. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva nativa e 

blocos abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 
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R054, possui entrada principal com 2,1m de altura em formato triangular, e está 

localizado em fundo de dolina. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 8m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e argila inconsolidada. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas e escorrimentos. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

R058 

A gruta R058 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

429052/7742198/842. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R058, 

possui entrada principal com 15m de altura, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

argila inconsolidada. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e 

escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento 

efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

R066 

A toca R066 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

440359/7744034/907. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e 

arbustiva, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto R066, 

possui entrada principal com 3m de altura em formato triangular, e está localizada à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia apresenta 
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planta baixa meandrante, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. 

O contexto litológico é constituído por CCL/CDE. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimento fino inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por 

escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo 

efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

R256 Gruta do Djalma VI 

A toca Gruta do Djalma VI localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 433439/7749370/0. Possui acesso fácil, próximo a estrada Pains Corumbá, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R256, possui 

entrada principal com 4m de altura em formato irregular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL/CLS. Como depósitos clásticos observam-se 

blocos abatidos, sedimento inconsolidado e consolidado e serrapilheira. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

T004 

A toca T004 localiza-se no município de Córrego Fundo, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437094/7739078/823. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto T004, 

possui entrada principal com 1,5m de altura em formato retangular, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por estalactites e 
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estalagmites. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

T009 

A gruta T009 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437231/7739206/0. Possui acesso fácil e encontra-se em bom estado de conservação. 

Cadastrada como ponto T009, possui entrada principal com 2,5m de altura em formato 

triangular, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais 

rosariformes e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas e escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos 

a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

T041 

A gruta T041 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

433926/7741334/0. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto T041, possui entrada principal com 8m 

de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por cortinas, 

escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 
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T091 

A toca T091 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

411995/7754452/659. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto T091, possui entrada principal com 1,5m 

de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH/CDE. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos inconsolidados. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

T142 

A toca T142 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438674/7741853/846. Possui acesso fácil, através de trilha pelo pasto, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto T142, possui entrada principal com 

2m de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimento consolidado com clastos angulosos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por coralóides e escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

T150 

A toca T150 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435436/7739259/848. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 
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estado de conservação. Cadastrada como ponto T150, possui entrada principal com 3m 

de altura em formato elipsoidal, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos 

centimétricos a métrico e lama. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides 

e escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

V019 

O abrigo V019 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

395420/7751984/742. Possui acesso fácil, através de mata rala em declive, e encontra-se 

em bom estado de conservação. Cadastrado como ponto V019, possui entrada principal 

com 4m de altura em formato triangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 3m. Sua morfologia apresenta planta baixa funil, 

cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se argila e blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por coralóides e escorrimentos. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

W005 

A toca W005 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431148/7740286/720. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

e blocos abatidos, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como 

ponto W005, possui entrada principal com 1,8m de altura em formato circular, e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua 
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morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos 

clásticos observam-se argila inconsolidada. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, estalactites e estalagmites. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

W009 

A toca W009 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432193/7746133/728. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

percorrendo o maciço, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada 

como ponto W009, possui entrada principal em formato triangular, e está localizado na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 

observam-se argila inconsolidada. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

W018 

A toca W018 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431692/7746164/727. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto 

W018, possui entrada principal com 10m de altura em formato quadrada, e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 12m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais quadrados e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se sedimentos argilosos e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 
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caracterizados por coralóides e escorrimentos. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

W059 

A toca W059 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430203/7745731/0. Possui acesso fácil, através de pastagem e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto W059, possui entrada principal com 7m 

de altura em formato retangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos 

métricos e centimétricos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por coralóides e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

W085 

A toca W085 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435733/7749913/776. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e 

arbustiva, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto 

W085, possui entrada principal com 5m de altura em formato fenda, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos 

são caracterizados por coralóides e escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento e lago. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 



Apêndice 8.6 - Cavidades de baixa relevância 
 

 

 
 

Página 38 

 

W086 

A toca W086 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435621/7749878/761. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto W086, possui 

entrada principal com 0,5m de altura, e está localizado à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos 

decimétricos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

W090 

A toca W090 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435796/7750125/757. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto W090, possui 

entrada principal com 2m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa ramificada, cortes transversais góticos e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimentos areno-argilosos inconsolidados e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento e sumidouro. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

X016 

A toca X016 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432618/7745544/0. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 
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estado de conservação. Cadastrada como ponto X016, possui entrada principal com 1,5m 

de altura em formato triangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH/CDH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e argila inconsolidada. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro efêmero. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

X062 

A toca X062 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435534/7751309/742. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto X062, possui entrada principal com 4m 

de altura em formato triangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos, 

serrapilheira e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides 

e escorrimentos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

X140 

A toca X140 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422437/7756373/808. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa rala, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto X140, 

possui entrada principal com 5m de altura em formato elipsoidal horizontal, e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 20m. Sua 
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morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil 

longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se sedimentos finos e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto regional. 

 

X149 

O abrigo X149 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422570/7756608/780. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

X149, possui entrada principal com 5m de altura em formato retangular, e está localizada 

na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 5m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos finos e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui surgência efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

X233 

A toca P017 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

433125/7749821/825. Encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como 

ponto X233, possui entrada principal com 6m de altura em formato irregular, e está 

localizado em fundo de dolina. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 12m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 
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clásticos observam-se blocos abatidos e sedimento fino. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

Y042 

A toca Y042 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

440198/7743688/0. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e blocos abatidos, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como 

ponto Y042, possui entrada principal com 5m de altura em formato triangular, e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 8m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e argila inconsolidada. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui surgência efêmera. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância em contexto 

regional. 

 

Y192 

A gruta Y192 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

424944/7756504/750. Possui acesso fácil, em reentrância em paredão, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto Y192, possui entrada principal 

com 5m de altura em formato irregular, e está localizada em fundo de dolina. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e escorrimentos. Quanto aos 
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aspectos hidrológicos a cavidade possui lago e sumidouro efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 

 

Z009 

A toca Z009 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438420/7736114/872. Possui acesso fácil, seguido na direção leste do ponto Z008, 

entrando no maciço, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como 

ponto Z009, possui entrada principal com 1,5m de altura em formato triangular, e está 

localizado à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 6m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se argila, blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento e sumidouro efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de baixa relevância 

em contexto regional. 
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