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VISITA TÉCNICA – E6
GRUTA DO
MURO
+ - CEP 13076-970 - Campinas SP - Fone: (+55 19) 3296-5421
33cbe@cavernas.org.br
- Caixa
Postal 7031
MONUMENTO NATURAL DO ITATIAIA
Data: 18 de junho de 2017 (domingo)
Número de Vagas: 15
Número de pessoas por equipe: 7(acompanhado por espeleólogo)
Responsáveis: Bruno Fernandes de Aguiar, Pedro Henrique
Assunção, Tiago Vilaça Bastos.
Horário saída (Parque Metalúrgico UFOP): 08:00 - Horário de retorno (previsto): 18:00
Incluso: transporte; acompanhamento de espeleólogo.
Descrição: A gruta do Muro está inserida no Parque Estadual
da Serra de Ouro Branco nos Municípios de Ouro Branco e
Ouro Preto com aproximadamente 7.800 hectares, na porção
centro-sul de Minas Gerais. A cavidade se desenvolve nas rochas metareníticas do Grupo Itacolomi tendo desenvolvimento linear de aproximadamente 100 metros
e salões com mais de 20 metros de altura. O monumento Natural do Itatiaia abriga vestígios da história
da mineração e das comunidades locais desde o século XVII, além de grandes cachoeiras.
Acesso: translado entre as cidades e trilha curta com morros.
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 antiderrapante;
alimentação adequada para os dias de atividades e reserva técnica e água para a trilha e cavernas.
Pré-requisitos: Bom condicionamento físico.
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).
Referências:
http://www.cavernas.org.br/anais33cbe/33cbe_513-525.pdf
http://www.cavernas.org.br/anais33cbe/33cbe_423-431.pdf

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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