Ipueiras - Mirante Delta - CE

Altitude: 868m. Desnível: 425m. Quadrante: E

Local: Mirante Delta - Ipueiras - CE

Altitude: 868 metros.

Desnível: 425 metros.

Quadrante: E (Leste)
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WayPoint: 4° 9' 27.738"S 40° 42' 16.376"W (-4.157705, -40.704549.)

Acesso: Ipueiras fica a aproximadamente 298km de fortaleza via Canidé / Santa Quitéria /
Hidrolândia e Ipueiras, Vindo da Cidade de Picos a distância é de aproximadamente 460km
via Taua / Crateus / Nova Russas e Ipueiras, tudo 100% asfalto até a rampa que esta
localizada na Estrada de São Pedro, km 17, Distrito de Matriz de São Gonçalo, são 17km da
cidade de Ipueiras até a rampa. Rampa em área particular do Sítio Mirante Delta, do piloto Alex
Miranda.

Decolagem: Gramada com boa área de montagem, permitindo decolagem livre e de motor.

Pouso: Opção de pouso na frente da rampa em área bem livre e com tamanho de 70x150m,
resgate de 5km, opções de pouso atrás da rampa em um campo de futebol, resgate de 2km, e
diversas outras opções de pousos alternativos na região.

Melhor Época: Posibilidade de voo durante todo o ano. Temporada de voo forte entre julho e
dezembro.

Clube Responsável: Clube Mirante Delta.

Prós: Belíssima vista, voo da rota de XC de Quixadá, paredão para lift de 30km, e excelente
infraestrtutura do Mirante Delta com serviço de resgate.

Contras: Sem observações, porém o voo no interior do Ceará é normalmente forte nos
horários de pico, para pilotos com pouca experiência recomenda-se o voo pela manhã e ao
final da tarde.

Informações gerais: A cidade de Ipueiras está em uma rota turística conhecida como Mirantes
de Ibiapaba e oferece uma boa infraestrutura hoteleira e de restaurantes. O Mirante Delta
oferece todo o conforto de um resort, com cháles, área para camping e piscinas, rampa
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aquática, tirolesa, e restaurante panorâmico, voo duplo de parapente e paramotor.

Recordes: Parapente:146.8km do piloto Antunes Pereira em 25/09/2015 voando Gradiente
Bigolden3.

Veja o voo do recorde no site do XCBrasil .

Informações por: Alex Miranda.

Veja um vídeo do local

Mapa de localização
{phocamaps view=map|id=398}
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