São Joaquim do Monte - PE

Altitude: 700m. Desnível: 250m. Quadrante: SSW | S | SE | ESE

Local: São Joaquim do Monte - PE

Altitude: 700 metros.

Desnível: 250 metros.

Quadrante: Sul-sudoeste (SSW), Sul (S), Sudeste (SE), Sul-sudeste (ESE).

WayPoint: -8.461199, -35.786927.

Acesso: A aproximadamente 132km de Recife. Saindo da capital Recife, seguir pela rodovia
BR-232 por aproximadamente 100km até a cidade de Bezerros - PE, entrar na rodovia PE-103
(placas para Bonito - PE) e seguir por mais 17km até a cidade de Camocim de São Felix, entrar
na rodovia PE-112 e seguir por mais 13km até chegar a São Joaquim do Monte. Lá chegando
obter informações e seguir até o Santuário de Frei Damião, a partir daí serão uns 5km em
estrada de terra, seguir pela primeira à direita, segunda à esquerda e terceira à direita) até
chegar a porteira na propriedade de Nilson.
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Decolagem: São 2 rampas de decolagens gramadas e muito amplas, com possibilidade de
decolagem de vários equipamentos (parapente e asa-delta) ao mesmo tempo, com área de
escape farta.

Pouso: O pouso oficial para parapente é na própria rampa de decolagem, que é bem ampla.
Também é possível pousar tranquilamente embaixo, após depressão no pé da serra. Para
Asa-Delta o pouso é embaixo, numa ampla área de pasto.

Melhor Época: Com exceção do período de chuvas (de junho a agosto), se voa o inteiro,
sendo a primavera (de setembro a novembro) a melhor época para Cross Country.

Clube Responsável: Sem registro até o momento.

Prós: Decolagem para diversos quadrantes de vento; Rampa ampla e gramada, sem pedras
ou rotores; Possibilidade de pouso na própria rampa de decolagem facilitando o resgate; Rota
de Cross Country com resgate facilitado devido ser bastante povoada e 5km de lift (2,5km à
direita e 2,5km à esquerda da decolagem).

Contras: Resgate um pouco distante no caso de pouso embaixo (uns 20km). Teto baixo de
nuvens devido a incidencia de grande umidade no local.

Informações gerais: A cidade de São Joaquin do Monte oferece pequena infraestrutura
hoteleira.
-Hotel pousada Aba da Serra: Tel: (81) 3753-1574. Restaurant
e e Bar do Alemão;

Recordes: 121,9 km Piloto Flamarion Diniz, em 02/11/2017.

Veja o voo do recorde no XC Brasil
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Informações por: Narciso Rosa Veras.
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Assista um vídeo do local

Mapa de localização
{phocamaps view=map|id=373}
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