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ATIVIDADE PRÁTICA – E2
CAVERNA
DO
DIABO
+ 13076-970
MIRANTE
DO GOVERNADOR
33cbe@cavernas.org.brPROLONGADO
- Caixa Postal 7031 - CEP
- Campinas
SP - Fone:
(+55 19) 3296-5421

Data: 17 de julho de 2015
Número de Vagas: 20
Número de pessoas por equipe: 10 inscritos (acompanhado por monitor ambiental)
Responsáveis: Roberto Rodrigues (espeleólogo SBE),
Geraldo Furquim (monitor AMAMEL) e Odacílio Pedreira (monitor AMAMEL)
Horário saída (Catre): 08:00
Horário de retorno (previsto): 18:00
Incluso: transporte Catre-Parque-Catre; entrada no
parque, acompanhamento de monitor ambiental.
Descrição: Vamos entrar e sair da caverna pela Tapagem, parte turística da Caverna do Diabo, com o
seguinte roteiro.
TRILHA DA TAPAGEM – Trilha bem leve e com duração de 10 minutos.
REDE TURISTICA – Vamos visitar os salões seguindo o roteiro turístico tradicional.
GALERIA DO RIO – Vamos entrar na galeria do rio das Ostras seguindo até a base “Delta 6”, antes das
cascatas, em trechos com água e blocos de tamanhos variados, a roupa fica molhada constantemente.
MIRANTE DO GOVERNDOR – Após a saída da caverna, bem próximo da administração do parque,
pegaremos uma trilha (100 % subida) para chegar no mirante com visibilidade para toda a região.
Equipamentos: Mochila a prova de água; Capacete com fixação em 3 pontos com lanterna a prova
d’agua; lanterna de mão a prova d’agua presa ao corpo; pilhas/baterias de reserva; macacão de espeleo
de preferência com secagem rápida; calçado antiderrapante; alimentação adequada para 1 dia de atividades e reserva técnica e água para a trilha e caverna, recomenda-se o uso de neoprene para evitar hipotermia.
Equipamentos que NÃO DEVE LEVAR: Nenhum tipo de equipamento vertical nem mesmo cordas.
Pré-requisitos: Bom condicionamento físico; experiência na exploração de cavernas.
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).
As atividades práticas estão disponíveis apenas para espeleólogos os inscritos no congresso.
As inscrições poderão ser feitas na ficha de inscrição do congresso. Acesse:

www.cavernas.org.br/33cbe.asp
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