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

VISITA TÉCNICA – E8
MORRO DO -GOGÔ
33cbe@cavernas.org.br
Caixa Postal 7031 - CEP 13076-970 - Campinas SP - Fone: (+55 19) 3296-5421
Data: 18 de junho de 2017 (domingo)
Número de Vagas: 20
Número de pessoas por equipe: 10 (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: O Sítio Arqueológico Morro do Gogo, situado na cidade de Mariana, em Minas Gerais, é
uma reminiscência da extração de ouro do século XVIII com grande potencial turístico. Este sítio se
trata não só de um bem material de relevância histórica, mas agrega também um caráter imaterial
imensurável, já que a comunidade local faz parte dessa história, enquanto herdeira da cultura de seus
antepassados que trabalharam na extração aurífera. Estes vestígios já foram mapeados e catalogados de
forma que estão protegidos sob um parque arqueológico. Nesta visita técnica será possível entrar em
algumas minas e observar ruínas de uma igreja barroca.
Acesso: Translado entre as cidades e caminhada fácil.
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:
Sítio Arqueológico Morro do Gogo: apropriação do patrimônio pela comunidade local. Disponível em:
http://www.seic.ufop.br/anais/exibir_trabalho/1211

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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