
 
 

PORTIFÓLIO DE TRILHAS E CAMINHADAS  

(TEKKING/HIKKING) 
 

 

 

VENHA CONHECER A REGIÃO DE ENCONTRO DA 
SERRA DA CANASTRA COM O LAGO DE FURNAS   

 

 

                                                   

 

 



 
1. Trilha do Canyon Perdido 

Local: Município de Delfinópolis 
Distância  de Passos até ponto inicial: 45min 
Extensão da trilha: 8km 
Tempo estimado de trilha com paradas: 5h 
 

 
 
Descritivo:  Esta atividade é uma seqüência de trilhas que levam em cachoeiras fantásticas em meio a 
formações rochosas no cerrado mineiro. São 8 km ao todo, divididos em 3 fases de percurso.  A primeira fase da 
trilha é feita em mescla de estradinha de carro com  single track e é tranqüila para chegarmos na primeira 
cachoeira. A segunda fase da trilha, é a que requer mais cuidados e disposição, pois vamos adentrar um grande 
canyon e trilhar pelo leito do riacho, transpondo grandes pedras, atravessando o riacho, que é raso, porem 
temos que molhar os tênis para vencer  os obstáculos. É um desafio que estaremos imersos completamente na 
natureza selvagem. A terceira fase é um single track, sem maiores dificuldades que nos leva a uma linda piscina 
natural de águas cristalinas que é uma jóia rara da canastra. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. Volta da Cachoeira Maria Augusta  

Local: Delfinópolis/São João Batista do Glória 
Distância de Passos até ponto inicial: 30min 
Extensão da trilha: 9 km 
Tempo estimado de trilha com paradas: 4:30h 
 

 
 
Descritivo: Nessa caminhada estaremos percorrendo a região da divisa dos municípios de São João Batista do 

Glória e Delfinópolis, no vale do Ribeirão Grande, região conhecida como Mata do Engenho. O local é formando 

por pequenas fazendas produtoras de queijo, criação de gado e pousadas familiares. As estradinhas que são 

utilizadas por estes fazendeiros serão a base deste caminhada até a cachoeira Maria Augusta por um caminho 

rotular. Panoramas diferenciados estarão nos esperando! Ao todo serão 9km de caminhada. Atravessaremos o 

ribeirão Grande em um ponto onde teremos que molhar as canelas, ou mesmo já tomar um banho quem já 

quiser se refrescar do primeiro trecho de muitas ascensões e mirantes diferenciados. Após a travessia já 

estaremos nas proximidades da Cachoeira, que é um diamante da natureza Canastreira, conjugando a incrível 

combinação: Cachoeira e Praia! Vamos conhecer a parte alta da cachoeira, com suas quedas volumosas e 

impressionantes. Teremos tempo livre para banho e contemplação! No retorno pegamos a estrada tradicional 

de acesso a cachoeira, por entre um cerrado bem vistoso, até a nossa base que será a Pousada do Oliveira, 

canastreiro proprietário desta jóia rara que é a Cachoeira Maria Augusta! 

   



 
3. Trekking Vale dos Letreiros da Canastra  

Local: São João Batista do Glória. 
Distância de Passos até ponto inicial: 35min 
Extensão da trilha:  6km 
Tempo estimado de trilha com paradas: 4 h 
 

 

Descritivo: Trajeto se inicia na região dos Letreiros da Canastra e subimos a serra por estradas vicinais 

secundárias, por entre formações rochosas bem diferenciadas e esculpidas pelo tempo. Adentramos uma região 

de vale e interseções de serras e riachos, intercalando porções de mata fechada até chegarmos no Vale dos 

letreiros, onde existe a cachoeira do Letreiro, que é um lugar desenhado pelos elementos da natureza. Ali 

teremos tempo de descanso e banho de cachoeira. Seguimos por um região de belo cerrado preservado até o 

Vale do Ribeirão Grande cruzando o córrego Tamanduá (trilha no leito do riacho) até uma grande cachoeira 

antes de pegarmos  uma trilhinha sinuosa encravada na encosta, passando por um cerrado bem preservado. 

 

 



 
4. Caminhada das Vertentes do Fumal  

Local: Fazenda Vitória - São João Batista do Glória 
Distância de Passos até ponto inicial: 40min 
Extensão da trilha: 14km 
Tempo estimado de trilha com paradas: 5h 
 

 

Descritivo:  Encravada numa grande encosta da Serra da Canastra, em São João Batista do Glória, nas vertentes 

do ribeirão Fumal, a Fazenda Vitória é um lugar especial  onde as particularidades e detalhes do relevo 

pedregoso do cerrado fez as vezes de criar condições de “blindar” o local e manter a natureza preservada.  

Nossa caminhada começa na sede da fazenda, e vamos percorrer um traçado que mescla trechos circulares com 

intercessões que somam 14km ao todo, passando por florestas de eucalipto, mirantes de vales, cristas de serra 

e diversas cachoeiras tais como: Cachoeira do Totem, Cachoeira do descoberto, cachoeira da Gruta e cachoeira 

Sempre Viva.  Na parte final do percurso teremos um deslumbrante mirante, com paredões de quartzitos 

imensos  que emolduram o cenário. 

   

 

 



 
 

5. Trilha Morro das Cruzes  

Local: Delfinópolis na região da Serra de Santa Maria  
Distância de Passos até ponto inicial: 60min 
Extensão da trilha: 3km 
Tempo estimado de trilha com paradas: 3:30h. 
 

 
 
Descritivo: O Morro das Cruzes é  um ponto onde a comunidade local da região da Mata do Engenho paga suas 

promessas. Por ser uma caminhada muito íngreme, concentra alguns elementos de montanhismo e proporciona 

uma vista fantástica quando se conquista o cume. Realmente é um desafio que marca! Do alto é possível ter 

uma visão 360 da face sul da Serra da Canastra e do Vale do Rio Grande. Após o percurso iremos tomar um 

banho na cachoeira Facão. Percurso total tem 3 km – Subida de Serra. Final tem possibilidade de banho na 

cachoeira Facão. 

                       

 

 



 
6. Trekking Floresta de Pedra  

Local: Delfinópolis na região da Serra de Santa Maria e Serra do Facão 
Distância de Passos até ponto inicial: 60min 
Extensão da trilha:  18km 
Ganho elevação: 590m 
Severidade da trilha: Severo (Trilha com grau de dificuldade elevada por haver trilhas escalonadas e terrenos 
irregulares no trajeto) 
Intensidade de Esforço Físico: Esforço Intenso 
Existem muitos pontos de água no caminho. Riachos cristalinos. Percurso com visual incrível do Vale do Rio 
Grande e a cidade de Passos no horizonte. Trilha circular (Começa e termina no mesmo ponto) 
Tempo estimado de trilha com paradas: 6 h 
 

 
 
Descritivo: Uma caminhada por entre vales e montanhas praticamente intocados da Serra da Canastra. Região 

protegida pela inexistência de estradas, fica no município de Delfinópolis. O momento ideal para se fazer essa 

trilha é agora, no inverno. Vamos fazer uma trilha em estilo circular de 18 km, com uma altimetria variando de 

grandes aclives até extensos declives. O piso da trilha é bastante irregular, com pedras soltas em boa parte do 

trajeto o que aumenta o nível de dificuldade. Trajeto em grande parte será com o visual do panorama do Vale 

do Rio Grande ao fundo, tem muitos pontos de água potável e formações rochosas inacreditáveis! Venha 

descobrir a Floresta de Pedras! 

 
 



 
7. Trekking do Paraíso Proibido 

Local: São João Batista do Glória 
Distância de Passos até ponto inicial: 40min 
Extensão da trilha: 14 km 
Tempo estimado de trilha com paradas: 4 h 
 

 

Descritivo: A caminhada começa no com uma ascensão para atingimos a crista de uma grande serra chamada  

Serra do Cigano, de onde conseguimos avistar a Usina Hidrelétrica de Furnas, o vale do Rio Grande e os canyons 

e paredões do Ribeirão Quebra Anzol. A trilha corta uma área de cerrado bem preservado, com uma flora bem 

interessante e lindas paisagens. 

A trilha tem 9km e terminamos em um local conhecido atualmente como Retiro Viking. Lá temos uma série de 

cachoeiras nas cabeceiras da bacia hidrográfica do Ribeirão Grande: são elas a Cachoeira do Quelé, poço da 

Pequena Sereia e a Cachoeira do encontro das águas, e para Lugar de extrema beleza. 

     

      



 
 

8- Trakking das Cachoeiras do Vale do Céu 

Local: Delfinópolis 
Distância de Passos até ponto inicial: 40min 
Extensão da trilha: 9 km 
Tempo estimado de trilha com paradas: 5 h 
 

 
 

Caminhada de 9 km por estradinhas e trilhas da região da Pousada Vale do Céu.  O Local é um empreendimento 

que preza a conservação ecológica do Cerrado, das águas e da cultura canastreira. Muita beleza cênica e águas 

refrescantes nos espera neste trekking. 

Tempo livre para banhos energizantes de cachoeira e contemplação do local. Visitaremos a Cachoeira Maria 

Augusta, Cachoeira do Funil, Cachoeira Vale do Céu, Cachoeira Véu da Noiva e o Poço Brasil. No fim do trajeto 

teremos tempo livre na Pousada Vale do Céu. 

  



 
 
 
Informações: 
 
Duração: Os passeios tem duração especificas conforme descrito acima, e as saídas são à partir das 
8:30h até 9:00h e retorno no por do sol.  
 
Pontos de Embarques: Hotéis e Residências na cidade de Passos e São João Batista do Glória. 
 *Para embarques em outras localidades favor nos consultar.  
 
Os valores dependem da utilização do transporte, Favor nos consultar 
  
Observações: As refeições tardias são feitas em pousadas ou restaurantes.  
 

FALE CONOSCO  

(35)9.8824-1790 

 

 

 

  


