34º Congresso Brasileiro de Espeleologia
www.cavernas.org.br/34cbe.asp

VISITA TÉCNICA – E4
MORENA
33cbe@cavernas.org.br - Caixa PostalGRUTA
7031 - CEP 13076-970
- Campinas SP - Fone: (+55 19) 3296-5421

Data: 14 de junho de 2017 (quarta-feira)
Número de Vagas: 30
Responsável: Débora Lara Pereira.
Horário de saída (Parque Metalúrgico UFOP):
05h00
– Horário de chegada (previsto): 20h00.
Incluso: transporte; acompanhamento de espeleólogo.
Descrição: A Gruta Morena está localizada no município de Cordisburgo/MG, aproximadamente
115 km ao norte de Belo Horizonte. A Gruta Morena foi esculpida nas rochas calcárias da formação Lagoa do Jacaré pelas águas do córrego Cantagalo
e seus afluentes.
Sua entrada principal localiza-se ao fundo de dolina. Seus condutos atingem em projeção horizontal,
4.620 metros de desenvolvimento linear ornamentados por estalagmites, estalactites, travertinos / microtravertinos, coralóides, cortinas, escorrimentos, etc.
Em um paredão próximo à entrada principal da gruta, têm-se pinturas rupestres simbolizando um importante sítio arqueológico na região. Inúmeros são os representantes da fauna cavernícola destacandose abundância de insetos e aracnídeos, e presença de peixes e morcegos.
Nível de dificuldade: Médio - caminhada em terreno íngreme com
trilha pouco extensa.
Acesso: Caminhamento de 2 km por pasto e trilha em terreno íngreme.
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Equipamentos: Mochila; Capacete com fixação em 3 pontos com lanterna; lanterna de mão; pilhas/baterias de reserva;
macacão de Espeleo
ou roupa
resistente
e -confortável;
calçado
alimen33cbe@cavernas.org.br
- Caixa Postal
7031 - CEP
13076-970
Campinas SP - Fone:
(+55 antiderrapante;
19) 3296-5421
tação adequada para os dias de atividades e reserva de água para a trilha e caverna.

Pré-requisitos: Bom condicionamento físico e experiência em exploração de cavidades.
Observações: A atividade pode ser cancelada em caso chuvas ou outro evento que coloque em risco os
visitantes. Como trata-se de uma atividade em ambiente natural não preparado para o turismo, todos
participantes serão devidamente instruídos e deverão assinar um termo de conhecimento de risco (fornecido antes da atividade).
Fotos: Marco Antônio Bragante - Sociedade Excursionista e Espeleológica dos Alunos da Escola de
Minas – SEE/EM
As atividades práticas estão disponíveis apenas para os inscritos no congresso.
As inscrições poderão ser feitas na ficha de inscrição do congresso. Acesse:
www.cavernas.org.br/34cbe.asp
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