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VISITA TÉCNICA – E7
CIRCUITO
DE MINAS
PRETO
33cbe@cavernas.org.br
- CaixaDE
PostalOURO
7031 - CEP
13076-970 - Campinas SP - Fone: (+55 19) 3296-5421
Data: 18 de junho de 2017 (domingo)
Número de Vagas: 20
Responsável: Paulo Eduardo Lima.
Horário saída (Parque Metalúrgico UFOP): 08:00 - Horário de
retorno (previsto): 16:00
Incluso: acompanhamento de espeleólogo (circuito não precisa de
transporte).
Descrição: A história da cidade de Ouro Preto está interligada com
a corrida do ouro que tomou a cidade no século XVII. No início do
século XIX as lavras começaram a ser abandonadas, resultando em
um importante acervo arqueológico, representado por: aquedutos,
sarilhos (poços verticais cilíndricos), galerias subterrâneas (minas), ruínas de mundéos (barragens feitas para retenção de material
desmontado das encostas), barragens para retenção de água para as
atividades mineiras e diversas edificações.
Neste circuito pela serra de Ouro Preto, passando pelos bairros São
Francisco, São Cristóvão e Passa Dez de Cima, será apresentado o
desenvolvimento desta mineração. As galerias destes sítios arqueológicos, exemplos de cavidades artificiais, possibilitam o desenvolvimento de técnicas de topografia subterrânea e apresentam um
grande potencial turístico.
Nível de dificuldade: Médio - caminhada em terreno íngreme com
trilha pouco extensa (O total aproximado do caminhamento é de
7km, com perfil de elevação que varia de 1170m à 1320m.).
Acesso: Caminhada em terreno íngreme.

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
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participantes serão devidamente instruídos e deverão assinar um termo de conhecimento de risco (fornecido antes33cbe@cavernas.org.br
da atividade).
- Caixa Postal 7031 - CEP 13076-970 - Campinas SP - Fone: (+55 19) 3296-5421

Fotos: Sociedade Excursionista e Espeleológica dos Alunos da Escola de Minas – SEE/EM
Referências:
http://www.cavernas.org.br/ptpc/tpc_v3_n2_067-077.pdf
http://www.cavernas.org.br/ptpc/tka_v4_n2_071-088.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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