Miracatu - Pico do Bodão - SP

Altitude: 520m. Desnível: 480m. Quadrante: N | NE | NW

Local: Pico do Bodão - Miracatu - SP

Altitude: 520 metros.

Desnível: 480 metros.

Quadrante: Norte (N), Nordeste (NE), Noroeste (NW).

Waypoint: 24° 16' 55.718"S 47° 26' 12.225"W (-24.28214384818203, -47.43672919783782)

Acesso: Miracatu fica situada no Vale da Ribeira, região sul do estado de São Paulo, a
aproximadamente 125km de São Paulo, 50km de Peruibe/SP e 50km de Registro/SP. A
Rampa fica a 8km do centro da cidade. Estrada em boas condições com acesso até a rampa
(partes asfaltada ou terra cascalhada). O acesso a estrada fica na BR-116 (km-392) sentido
SP, 1,2km a partir do Posto Breda em Miracatu. Carro comum consegue subir (com cuidados!
Exceto rebaixados). Propriedade particular. Antes de subir até a rampa, pedir autorização ao
piloto local e administrador da rampa Sr. "Cipo". 13-98116-0935 ou na Auto Mecânica do Sr.
Paraguai.

Decolagem: Possui 2 rampas, uma com face noroeste e oeste (NW, W) e a outra com face
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norte (N), ambas possuem um bom desnível, estacionamento e banheiro.

Pouso: Pouso oficial amplo em frente a rampa, as margens da BR-116. Bem próximo à cidade
de Miracatu. Diversas outras opções alternativas próximo a rodovia.

Melhor Época: Possibilidade de voo durante todo ano, com alguma restrição no no verão
devido ao período de fortes chuvas.

Clube Responsável: Sem registro.

Prós: Relativamente próximo a São Paulo e litoral, fácil acesso, cidade com boa
infra-estrutura, ótimas opções de ecoturismo com várias cachoeiras.

Contras: Não possui quadrante de vento sul para decolagens.

Informações gerais: Miracatu possui aproximadamente 20.000 habitantes, tem 2 hotéis,
pousadas, vários restaurantes, pizzarias, lojas, etc. Várias opções de passeios como por
exemplo a Cachoeira do Faú, Cachoeira da Mutuca, Cachoeira do Mel, Cachoeira do Manecão,
Salto de Bigua, etc.

Recordes: Sem registro até o momento.

Informações por: Anderson Faccioli.

Última atualização em: Julho de 2020.
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Assista um vídeo do local

Mapa de localização
{phocamaps view=map|id=401}
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