Patrocínio - Rampa do Cristo - MG

Altitude: 1.100m. Desnível: 121m. Quadrante: E|NE

Local: Rampa do Cristo - Patrocínio - MG

Altitude: 1.100 metros

Desnível: 120 metros

Quadrante: E (leste), NE (Nordeste)

WayPoint: S 18° 54.61200' W 47° 0.16800' (-18.9102 -47.0028)

Acesso: Acesso pela BR365, de frente ao Posto Rota do Sol, seguir para a entrada do Cristo Redentor da cidade,
andar por cerca de 2 km em uma estrada vicinal de excelente conservação e de fácil acesso até a rampa..

Decolagem: Rampa toda gramada, térmicas fortes e devido a baixa altitude da montanha o pouso tem que ser
bem trabalhado.

Pouso: O pouso oficial é amplo, em uma fazenda aos pés da montanha, às margens de uma estrada asfaltada, o
resgate é rápido e cerca de 10 minutos já estamos na rampa de decolagem novamente.

Atenção: se o piloto estiver a baixa altura as alternativas de pouso são mais restritas.
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Melhor Época: Possibilidade de voo durante o ano todo.

Clube Responsável: sem registro.

Prós: Resgate fácil, 3 km de asfalto em estrada paralela a montanha, rampa toda gramada, vários pontos de
pouso em sítios situados na base da montanha, térmicas fortes que compensam a baixa altitude de decolagem, 7
km de montanha para lift, predominância de ventos fortes e médios na região, o recorde da rampa por enquanto é
de 97 km (abril-2017).

Contras: Decolagem de baixa altitude, não indicada para pilotos inexperientes, ventos fortes, térmicas fortes, para
pilotos iniciantes temos a Serra do Gavião, à esquerda da montanha há uns 7 km, com amplo local de pouso.

Informações gerais: A rampa está a 5 minutos da cidade, com toda infraestrutura, e no pé da montanha, às
margens da BR 365 há um hotel e restaurante.

Recordes: 97 km (abril-2017).

Informações por: Marcus Vinicius (primeiropel9ciaind@hotmail.com)
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Assista um vídeo do local

2/3

Patrocínio - Rampa do Cristo - MG

Mapa de localização
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