31° CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA
21 a 24 de Julho de 2011
Ponta Grossa – PR – Brasil
__________________________________________________________________________________

SAÍDA 1: Expedição Cavernas da Localidade de Pinheiro Seco – Castro (PR) –
Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas - GUPE
Descrição Geral
A Expedição de abertura do 31° Congresso Brasileiro de Espeleologia terá como destino a
Localidade de Pinheiro Seco. Localizada na porção nordeste do Município de Castro – PR o local
proporciona

grande

potencial

espeleológico,

envolvendo

uma

pluralidade

natural

e

histórico/cultural. A partida será no dia 19/07 (terça-feira) às 08:00h ao lado do estacionamento da
Central de Salas – Campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e o
retorno no dia 20/07.
Objetivo
Visitar 4 cavernas presentes na região de Pinheiro Seco, Município de Castro – PR.
O que deve ser levado para a saída?
* Barraca, colchonete/isolante, saco de dormir, cobertor;
* Pertences pessoais para banho e higiene;
* Alimentação (será necessário levar comida para dois dias);
* Água (apesar de ser possível pegar água no local é bom que cada pessoa leve uma porção
individual);
* Roupa apropriada para prospecção em cavernas (macacão ou calça e camiseta manga longa –
levar no mínimo duas peças de roupa) (USO DE ROUPA ADEQUADA É OBRIGATÓRIO);
* Capacete e lanternas (EQUIPAMENTOS DE USO OBRIGATÓRIO EM TODAS AS
CAVIDADES).
Número de participantes: máximo de 30 membros VAGAS LIMITADAS
Valor da inscrição na atividade: R$ 30,00 (sócio da SBE); R$ 40,00 (não sócio)
Está incluso no valor da atividade: somente transporte e visita às cavernas.
Dificuldades para a visitação: algumas cavernas apresentam tetos baixos e quebra-corpos (não
acessível para cadeirantes)
Vale lembrar: os membros da expedição terão que acampar, não há hospedagens na região!
Faz muito frio na região no mês de julho, venha agasalhado!
Comissão Organizadora – 31° CBE
______________________________________________________________________________________
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