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ATIVIDADE PRÁTICA – E6
CAVERNA
SANTANA -PROLONGADO
33cbe@cavernas.org.br
Caixa Postal 7031 - CEP+13076-970 - Campinas SP - Fone:
(+55 19) 3296-5421
MORRO PRETO + COUTO
Data: 17 de julho de 2015
Número de Vagas: 40
Número de pessoas por equipe: 10 inscritos (acompanhado por monitor ambiental)
Responsáveis: Monitores ambientais a serem indicados em breve.
Horário saída (Catre): 08:00
Horário de retorno (previsto): 20:00
Incluso: transporte Catre-Parque-Catre; entrada no parque, acompanhamento de monitor ambiental.
Descrição: Serão duas cavernas visitadas a caverna de Santana, incluindo a galeria superior (prolongamento) e as cavernas do Morro Preto e Couto.
TRILHA – Partindo da base do núcleo a trilha até a caverna de Santana é leve com duração de 5 minutos.
SANTANA – Entrada pelo circuito turístico da caverna e passagem pelo circuito da galeria superior
(Salões dos Discos, São Paulo, São Jorge) e retorno pela galeria inferior. A atividade envolve pequenas
escaladas e passagens estreitas.
TRILHA – Partindo da caverna de Santana o grupo seguirá para a Gruta do Morro Preto e Couto, são
400 metros de distância percorridos por trilha bem definida, mas com grande desnível (aproximadamente
250 degraus) e alguns bancos para descanso.
MORRO PRETO – Será feito o trajeto turístico em circuito fechado (entra e sai pela mesma boca) com
pequenas ramificações. Com cerca de 200 metros o circuito é bastante acidentado, mas facilitada por
escadas com corrimãos de madeira e cordas auxiliares.
COUTO - Será feito o trajeto turístico em travessia (entrada por uma boca e saída por outra), com cerca
de 400 m, se inicia em boca fóssil situada logo acima da ressurgência (cachoeira) do rio do Couto e
acompanha o curso do rio até o sumidouro da Dolina
TILHA DE RETORNO – O retorno será por trilha com aproximadamente 400 metros.
Equipamentos: Mochila; Capacete com fixação em 3 pontos com lanterna; lanterna de mão; pilhas/baterias de reserva; macacão de espeleo ou equivalente de preferência que não acumule água; calçado
antiderrapante; alimentação adequada para 1 dia de atividades e reserva técnica e água para a trilha e
caverna.
Pré-requisitos: Bom condicionamento físico; experiência na exploração de cavernas; habilidades em
trechos de pequenas escaladas com apoio natural.
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:
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