
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1ª ETAPA DO II CIRCUITO DE ORIENTAÇÃO LAGOA DO JIRAU 

21 DE JUNHO DE 2015 - AQUIRAZ – CE 
 

2º BOLETIM INFORMATIVO 
 

1. LOCAL DA PROVA 

A etapa ocorrerá na localidade da Caponga da Bernarda, no município de Aquiraz. 

2. PROGRAMAÇÃO 
 
 

Dia   Hora Evento 

21 de junho de 2015 
(domingo) 

08:00 Recepção dos atletas 

08:30 Hasteamento do Pavilhão Nacional 

08:40 Informações Técnicas 

09:00 Partida dos primeiros atletas 

13:00 Encerramento e desmontagem do percurso 

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE COMPETIÇÃO 

O piso tem característica arenosa, porém sem ocorrência de dunas. Sua cobertura é 

diversificada com vegetação que vai desde áreas em que prevalecem capinzais e canaviais, estes em 

zonas de charcos, ervas, culturas básicas da região, como macaxeira, milho e feijão, extensões de 

matas típicas da caatinga e algumas outras de maior porte, com resquícios de mata atlântica. 

Destacam-se expressivos jardins naturais de flores de helicônias, também conhecidas como 

bananeira-do-brejo, quase sempre em torno de velhas palmeiras, ficadas em locais brejados, como o 

próprio nome sugere. 

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Os mapas foram confeccionados na escala 1:7.500. O terreno é predominantemente plano e 

como consequência as curvas de nível, a cada 5m, não trarão informações relevantes aos atletas.  

Existe no terreno uma área de canavial alto, com canaletas de irrigação e áreas charqueadas. 

Para melhor identificação no mapa foi utilizada a combinação dos símbolos ISOM 415 (área de 

cultivo) com 408 (floresta de difícil transposição). 



 

Os percursos Elite terão entre 5000 e 5600m. Os percursos Alfa terão entre 3500 e 4900m. 

Os percursos Bravo terão entre 3200 e 4800m. Os percursos Novato terão entre 2000 e 3400m. As 

duplas terão percursos entre 3100 e 3400m. 

5. CULTURAL 

A denominação do lugar CAPONGA DA BERNARDA tem sua origem pouco conhecida entre os 

moradores da região. A não ser pelo fato de uma certa senhora de nome Bernarda ter sido moradora 

do lugar.  

As CAPONGAS são areais próximos às zonas costeiras que sofrem alagamentos em épocas 

chuvosas e que têm, em geral, cobertura vegetativa de baixo porte, herbácea, segundo o dicionário 

Aurélio, o que, decerto, corresponde às características da localidade. 

 A sede do distrito, onde se concentra a maioria dos moradores, registra aproximadamente 

2.000 pessoas. Há uma associação de moradores e quadra esportiva, além de colégio.  

Economicamente, tem maior expressão a cultura da cana-de-açúcar que abastece a região de 

engenhos circunvizinha, além de granjas avícolas e as tradicionais culturas de subsistência, como o 

milho, o feijão e a mandioca. 

Ao fundo da área da prova, vê-se a Serra da Preaoca (também chamada de Serra Verde). Em 

seu topo, encontra-se uma imagem do Cristo Redentor, com altura de 14 metros. Anualmente se 

desloca para esse local uma pequena romaria, momento em que ocorre celebração de missa.  Este 

Cristo foi construído em 1944 e tem como curiosidade o fato de estar de costas para o litoral e de 

frente para a área de terras a serem por Ele abençoadas, de propriedade de quem o mandou 

construir. 

6. ACESSO AO LOCAL DE CONCENTRAÇÃO 

A localidade da Caponga da Bernarda tem seu acesso por estrada carroçal de 8km partindo da 

rodovia CE-040. Apesar de pertencer ao município de Aquiraz, o início desta estrada é muito próxima 

ao acesso à cidade de Pindoretama. A referência mais fácil e sinalizada é a Fazenda BS Chica Doce, 

localizada nesta mesma estrada, com três grandes placas na CE-040. A primeira placa é próxima ao 

posto da Polícia Rodoviária Estadual, e anota 10km. Há uma segunda placa anotando 5km, e uma 

terceira já indicando a entrada da estrada carroçal, onde também pode se ver outra placa indicando 

a Caponga da Bernarda. Deve-se seguir por 6km por esta estrada até o local de concentração. 

Consulte também o croqui, anexo. 

7. LISTA DE PARTIDA 

A lista de partida será publicada no dia anterior à competição, ou antes, no site www.helga-

o.com/start. 



 

8. ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO 

Haverá ao menos um ponto de água nos percursos com mais de 2km. Serão fornecidas água e 

frutas aos atletas finalizando seus percursos. Será servido um prato quente (feijoada) aos atletas e 

familiares. O local conta ainda com a cozinha do restaurante, onde serão comercializadas refeições e 

bebidas. O espaço é simples e agradável, com bastante sombra.  

9. CONTATOS 

Marden Oliveira 
E-mail: guerreiro_ef@yahoo.com.br  
Celular: (85) 9667-8099 (Tim) / 8607-0729 (Oi)  

Marcelo Aquino  
E-mail: marcelo.aquino@gmail.com  
Celular: (85) 9638-7318 (Tim)  

Grupo Orientistas da Lagoa do Jirau - Sucatinga  
https://www.facebook.com/groups/688633334484954/  

Fan page Orientistas Lagoa do Jirau  
http://www.orientistaslagoadojirau .com.br 

10. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Preservemos a natureza e a área privada dos cedentes, por isso, o lixo gerado deverá ser 

depositado em local apropriado. Todo o lixo gerado por atletas e seus convidados deve ser recolhido 

pelos mesmos. 

Respeitemos as áreas cedidas para praticarmos nosso esporte. Tenhamos cuidado ao passar 

por cercas e áreas de cultivo. Ao observarmos danos provocados por orientistas, façamos o registro 

para que a organização possa atuar em remediação junto aos cedentes. 

 

Marcelo de Aquino Nogueira 

Diretor da Prova 
 
 

João Luiz Barros Torres 

Árbitro da Prova 
 

  



 

ANEXO: CROQUI 

 

 


