Montes Claros - Rampa Rico Brito - Senharó - MG

Altitude: 840m. Desnível: 240m. Quadrante: SSE | SE | E | ENE | E

Local: Rampa Rico Brito - Senharó - Montes Claros - MG

Altitude: 840 metros.

Desnível: 240 metros

Quadrante: SSE | SE | E | ENE | E

WayPoint: 16°33'10.79"S 43°47'57.12"W

Acesso: A 21km da cidade de Montes Claros, via pela Estrada da Produção, asfalto até o km
16 e 4km de estrada de terra em boas condições (veículo 4x4). Rampa em terreno particular.
Fazer contato com piloto Lúcio Parrela Tel.: +55 (38) 99997-3485, para pegar chaves da
porteira de acesso a rampa.

Decolagem: Ampla decolagem natural para Parapente 100x35m, quadrante SSE|NE. Para
Asa Delta rampa natural, quadrante SE|E.

Pouso: Grande área de fazenda a esquerda da decolagem e área menor (200 x 130m) na

1/3

Montes Claros - Rampa Rico Brito - Senharó - MG

frente da decolagem.

Melhor Época:De maio a outubro, sendo o ápice da condição entre junho e primeira metade
de setembro.

Clube Responsável: ANVL – Associação Norte Mineira de Voo Livre

Prós: Fácil acesso, próxima a cidade, rampa ampla e de decolagem segura mesmo com fortes
ventos, bom lift e térmicas fortes

Contras: Baixo desnível e pouso na frente da rampa restrito para Asa Delta. Área restrita do
Aeroporto de Montes Claros, ao sul da decolagem, impedindo voos em direção ao quadrante
S|SSO.

Informações gerais: Boa infraestrutura hoteleira e de saúde em Montes Claros. Boa malha de
estradas nas diferentes rotas de voo. Para resgate, entrar em contato com Evandro (38)
9205-9406, Rui (38) 9838-8867 ou Toninho (38) 9954-0433. Para contato com piloto de asa na
região, Eustaquio, tel.: (38) 9816-8468.

Recordes: 336.5km do piloto Samuel Nascimento, voando Sol TR-27 (15/08/2019), recorde
mineiro e da região sudeste de parapente.
Veja o voo do recorde no XC-Brasil

Informações por: Lúcio Parrela +55 38 999973485
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Assista um video do local

Mapa de localização
{phocamaps view=map|id=369}

Mapa de voo da região

Download em alta resolução do mapa de voo da região de Montes Claros (arquivo jpg 5mb)

Waypoints da região de Montes Claros
Clique aqui para baixar os waypoints da região de Montes Claros - MG
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