Travessias Jalapoeiras – 7 dias

Introdução
Passar por uma experiência que te transforme, uma experiência que te toque de
uma maneira que mude algo por dentro. Uma viagem que te mostre que o seu modo
de vida não é o único possível e que tudo pode ser bem mais simples.
Uma viagem que te de tempo, tempo para pensar, tempo para se perguntar os
porquês, descobrir como chegou aqui e decidir quais os próximos passos. Uma
viagem que te abra a novas possibilidades, tire sua zona de conforto e te ensine que
na verdade você não precisa da maioria das coisas que carrega.
Entrar em um portal e sair mais leve com a esperança renovada e a certeza de que
vai dar tudo certo, essa é a experiência que queremos que você tenha conosco, foi
para isso que desenvolvemos as Travessias Jalapoeiras.
Uma expedição que mistura caminhada e rafting para criar uma conexão profunda
entre você e os lugares, caminhos e principalmente pessoas que vai conhecer. Entre
as trilhas margeadas por buritis, as comunidades quilombolas com refeições em casa
de adobe e os “banhos” em aguas cristalinas você vai conhecendo pessoas e através
delas se conhecendo ainda melhor.

Roteiro
1° Dia – PALMAS/SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
Iniciaremos nosso deslocamento de Palmas as 7h, serão 260 km de estrada, sendo
100 km de asfalto e 160 km de terra. Estimativa de tempo de viagem de 5 horas. É o
dia de partir direto para São Félix do Tocantins, onde iremos pernoitar e nos
prepararmos para começar a caminhada no dia seguinte, mas não sem antes
esquentar as pernas para admirar o pôr do sol em cima do Morro da Catedral.
CRONOLOGIA DO DIA
7h– Saída de Palmas
10 – Passagem no Morro Vermelho (dist percorrida: 180 km)
12h – Chegada ao Jalapão Ecolodge (dist percorrida: 225 km)
12h – Almoço
16h – Início da caminhada ao mirante da Morro da Catedral – SUBIDA DO
GUARDIÃO.
19h – Partida para São Félix (dist restante: 35 km)
21h– Jantar e Briefing (Fervedouro Bela Vista)
22h- Pernoite
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Dados da Trilha:
Nível de Dificuldade: Leve
Distância: 798 m / Inclinação: 27%(méd.) 54% (máx.)
Elevação: 374(min.) 473(méd.) 553 (máx.) / Ganho de elevação: 184 m
2° Dia – CAMINHADA – TRAVESSIA QUILOMBOLAS
(São Félix do Tocantins / Quilombo Boa Esperança e Quilombo Mumbuca)
No segundo dia saímos cedo para começar as nossas travessias jalapoeiras, A
primeira travessia, a travessia quilombolas possui entorno de 27 km de distancia
com um tempo estimado de 07 horas de caminhada ativa. Por isso iniciaremos o dia
cedo tomando café da manha as 06 horas para aproveitar as paradas do caminho.
Na travessia quilombolas temos um contato constante com a comunidade local, além
de passarmos pelo quilombo Boa Esperança e pernoitar no quilombo Mumbuca,
nesse dia somos guiados por um morador do quilombo Boa Esperança, ate a
chegada na casa do Seu Sambaiba as margens do Rio Soninho. Onde iremos ter
uma parada para almoço e de onde partimos para a pernada final ate o quilombo
Mumbuca.
CRONOLOGIA DO DIA
06h Café da Manhã
06h30min Inicio da Travessia
(dist total = 27 km – Tempo Est: 12h (percurso) 07:00 (caminhada ativa))
09h Parada na Casa do Seu Adão Ribeiro (dist percorrida: 08 km)
12h Chegada ao Seu Sambaiba – Parada para Almoço (dist percorrida: 18 km)
Dona Ceci/Jr
15h Retomada da Travessia
18h Chegada ao Quilombo Mumbuca (dist percorrida: 09 km)
19h Prêmio do Dia: Apresentação Cultural do Mumbuca – A história do
Capim dourado.
20h30 Jantar/Briefing
21h30 Pernoite (Camping do Dennis)
Dados da Trilha:
Nível de Dificuldade: Difícil
Distância: 27 km / Inclinação: 1,5%(méd.) 6.9% (máx.)
Elevação: 359(min.) 394(méd.) 425(máx.) / Ganho de elevação: 234 m
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3° Dia – CAMINHADA – TRAVESSIA DOS FERVEDOUROS
(Fervedouro Encontro dos Rios, Fervedouro Buritizinho e Cachoeira do
Formiga)
No terceiro dia, tiramos o dia para curtir muito os fervedouros e o Rio Formiga.
Saímos um pouco mais tarde para descansar do dia anterior. A segunda travessia, a
travessia dos fervedouros possui em torno de 12 km de distancia mas teremos um
tempo de 10 horas para percorre-la com tranquilidade, andamos lentamente
margeando o Rio Formiga com paradas estratégicas para aproveitar as aguas
cristalinas de seu leito e seus fervedouros. Ao final do dia estamos regenerados
pelas águas do formiga para os próximos dias de travessia.
CRONOLOGIA DO DIA
07h30 Café da Manhã
08h Início da Travessia
(dist total =12 km – Tempo Est: 13h (percurso) 03h (caminhada ativa)
09h Visita ao Fervedouro Encontro dos Rios (dist percorrida: 02 km)
10h Retomada da Travessia
11h30 Chegada Fervedouro do Buritizinho/Parada para Almoço (08 km)
14h30 Retomada da Travessia
16h Chegada a Cachoeira do Formiga (dist percorrida: 12 km)
Prêmio do Dia: Aproveitar muito a Cachoeira do Formiga
18h Retorno para o Quilombo Mumbuca OBS: Retorno feito de carro.
19h30 Jantar/Briefing
20h30 Pernoite (Beira da Mata)
Dados da Trilha:
Nível de Dificuldade: Leve
Distância: 12 km / Inclinação: 1,8%(méd.) 5.4% (máx.)
Elevação: 398(min.) 426(méd.) 466(máx.) / Ganho de elevação: 133 m
—————————————————————–
4° Dia – CAMINHADA – TRAVESSIA DAS DUNAS
(Serra do Espírito Santo, Dunas e Quilombo Curicaca)
Nesse dia começaremos cedo para subir ao mirante da Serra do Espírito Santo para
desfrutar de um nascer do sol espetacular, também iremos acessar a erosão que
forma as famosas Dunas do Jalapão. Em seguida tomaremos café com a simpática
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Dona Benita. Após essa parada iremos em direção a comunidade do Rio Novo,
Quilombo Curicaca onde aproveitaremos as Margens do Rio Novo até o almoço e
preparamos para iniciar a quinta travessia (travessia das Dunas), uma caminhada
leve onde andaremos do Quilombo Curicaca até a chegada para curtir o pôr do sol
nas das dunas douradas, a trilha possui em torno de 12 km de distância.
Retornaremos de carro para o Quilombo Curicaca para jantar e pernoite no
camping.
Estamos chegando ao final da caminhada e agora toda a expectativa se volta para o
Rafting que faremos.
CRONOLOGIA DO DIA
04h Saída de Carro para o Mirante da Serra do Espírito Santo
8h – Café da Manhã na Dona Benita
9h – Saída de carro para Quilombo Curicaca
12h30 Almoço
15h00 Inicio da Travessia
(dist Total = 12 km – Tempo Est: 03h(percurso) 03h(caminhada ativa)
17h30 Chegada às Dunas (dist percorrida: 12 km)
Prêmio do Dia: Surpresa
19h Jantar/Briefing
21h Pernoite Dona Creuza
Dados da Trilha:
Nível de Dificuldade: Leve
Distância: 12 km / Inclinação: 1.1%(méd.) 10.8% (máx.)
Elevação: 390(min.) 440(méd.) 471(máx.) / Ganho de elevação: 59.2 m
—————————————————————–
5° Dia – RAFTING – TRAVESSIA DAS ÁGUAS
(Praia das Cariocas, Rio Novo e Praia do Clóvis)
Hoje é o primeiro dia de Rafting, vamos descer o Rio percorrendo 25 km e passando
por corredeiras classe IV nesse primeiro dia de remadas. Durante a descida vamos
tendo atividades e paradas para lanche, como esse trecho é isolado nesse dia não
teremos almoço, mas enquanto estivermos em uma expedição de Rafting, o mais
seguro é tomar um café da manhã reforçado e ir beliscando até a hora da refeição.
Começaremos pela manhã um pouco mais tarde do que o horário de saída das
caminhadas chegando ao nosso destino, praia do Clóvis ao final do dia geralmente
Entre em contato conosco via WhatsApp: (63) 98487-4533 | 4

Travessias Jalapoeiras – 7 dias
após as quatro da tarde.
CRONOLOGIA DO DIA
07h Café da Manhã
08h Instruções e Equipamentos do Rafting
09h Início da Descida
(dist total = 25 km – Tempo Est: 07h(percurso) 04h(remada ativa)
16h Chegada na Praia do Clóvis. (dist percorrida: 25 km)
18h Almoço/Jantar
20h Pernoite
Dados do Rio (considerando todo o trecho dos dois dias de expedição):
Nível de Dificuldade: Difícil
Distância: 41 km / Inclinação: 1.7%(méd.) 12.4% (máx.)
Elevação: 245(min.) 328(méd.) 393(máx.) / Ganho de elevação: 456 m
—————————————————————–
6° Dia – RAFTING – TRAVESSIA DAS ÁGUAS
(Praia do Clóvis, Cachoeira da Velha e Travessia da Velha)
É o nosso último dia de travessias e finalizaremos com chave de ouro, apresentando
toda a força do Rio Novo, tomando um banho na Cachoeira da Velha. Nesse dia
percorremos um trecho de 5 km que mostra a beleza de um Rio com suas praias,
água cristalina e uma mata preservada. Vamos fazer a parte mais emocionante,
corredeiras classe IV e finalizar na prainha do Rio Novo. Colocaremos nossas
roupas para fazer a última trilha do roteiro, a travessia da Velha, trilha de
aproximadamente 12 km e retornando ao nosso ponto de partida, e assim
poderemos celebrar a conclusão das travessias jalapoeiras, curtindo uma bela tarde
nas instalações do Jalapão Ecolodge, de frente para a Catedral, o mesmo local onde
vimos o pôr do sol no primeiro dia de travessia, agora é só admirar e respirar porque
todo círculo está completo. Parabéns você conclui a Volta ao Parque do Jalapão.
CRONOLOGIA DO DIA
7h Café da Manhã
08h Inicio da Descida
(dist total = 10 km – Tempo Est: 04h(percurso) 02h(remada ativa)
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12h Chegada a Prainha do Rio novo (dist percorrida: 5 km)
13h Lanche
14h Início da Travessia da Velha
17h Chegada Jalapão Ecolodge
Comemoração das Travessias Jalapoeiras!
20h Pernoite (Jalapão Ecolodge)
Dados do Rio (considerando todo o trecho dos dois dias de expedição):
Nível de Dificuldade: Difícil
Distância: 41 km / Inclinação: 1.7%(méd.) 12.4% (máx.)
Elevação: 245(min.) 328(méd.) 393(máx.) / Ganho de elevação: 456 m
Dados da Travessia da Velha:
Nível de Dificuldade: Moderado
Distância: 12 Km / Inclinação: 2,4%(méd.) 13.2% (máx.)
Elevação: 252(min.) 328(méd.) 361(máx.) / Ganho de elevação: 361 m
—————————————————————–
7° Dia – RETORNO PARA CASA
No último dia sairemos cedo com retorno para Palmas onde encaminhamos todos ao
aeroporto para a volta à casa.
CRONOLOGIA DO DIA
07h Café da Manhã
8h Saída para Palmas
13h Chegada em Palmas
Retorno para casa
*PODE HAVER ALTERAÇÕES NO ROTEIRO DEVIDO ÀS CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS OU ALGUM FATOR QUE O GUIA JULGUE COMPROMETER A
INTEGRIDADE FÍSICA DO GRUPO.

Dica de viagem
O que inclui:
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1. Transporte para a região do Jalapão em veículo 4×4, partindo de Palmas;
2. Transfer in/out Pousada – Aeroporto – Pousada
3. Hospedagem em apartamentos duplos ou triplos e barracas, conforme
descritivo(Não inclui hospedagem em Palmas).
4. Alimentação – Pensão completa com valorização da culinária regional (café da
manhã, almoço e jantar, além do lanche de trilha); Não inclui alimentação em
Palmas
5. Água mineral durante o percurso.
6. Taxa de visitação nos atrativos;
7. Guias de turismo;
8. Seguro viagem;
9. Flexibilidade na operação da expedição;
10. Equipe capacitada e há mais de 10 anos atuando na região;
11. Interação com as comunidades tradicionais.
12. Rafting
13.Lanche de trilha (barras de cereal, biscoitos, mix de castanhas e/ou frutas secas
ou outros similares);

Não inclui:
Qualquer item não mencionado acima, incluindo hospedagem e alimentação em
Palmas, e os passeios opcionais.
Obs. Opcional em São Felix: Rafting classe lll no Rio do Sono com duração de
2:30min. Valor R$ 200 (duzentos reais) por pessoa.
O roteiro pode sofrer alterações devido às condições climáticas ou algum fator que o
guia julgue comprometer a integridade física do grupo.
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