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Luminárias pelos melhores
caminhos

Roteiros
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ROTEIROS LUMINÁRIAS
__________________________________________________________
A – Roteiros de 1 (um) dia:
1- Caminhada Pedra Furada (Funil)
Saída da praça da matriz percorrendo 8 km de estrada de terra sentido fazenda Palestina,
de onde se iniciará a primeira fase de caminhadas com um percurso de 3 km até a
cachoeira do Funil (Pedra Furada), onde o grupo poderá apreciar e desfrutar de uma
ducha e belas piscinas naturais. Iniciando-se a segunda parte do roteiro, é realizada mais
uma caminhada de 3 km por trilhas que levarão até as cachoeiras do Mandembe e ao
encontro do ribeirão do Mandembe com o Rio Ingaí.
Após momentos de agradáveis contatos com o meio natural, o grupo retornará até a
cidade.
Obs.: O veículo levará o grupo até a fazenda Palestina e fará o retorno a partir da
cachoeira do Mandembe, percorrendo um total de 23 km.
Nível:

2- Caminhada Serra de Santo Inácio
Saída da praça da matriz percorrendo 9 km por estrada de terra sentido a Serra Grande
até o Pico do Cruzeiro, de onde se tem uma visão do vale entre as Serras do Mandembe
e de Luminárias, o qual segue em direção à cidade. Dando seqüência à caminhada o
grupo seguirá até a Serra do Navio, alcançando seu mirante, podendo visualizar o Pico
do Papagaio, em Aiuruoca. Após este momento de parada para interpretação do
ambiente e lanche, o grupo seguirá o percurso através da boca da Caverna da Serra
Grande e posteriormente à cachoeira da Serra Grande, onde poderão banhar-se ao
término da caminhada de 08 km, finalizando a atividade e retornando para a cidade.
Obs.: O veículo levará o grupo até o pico do Cruzeiro e fará o retorno a partir da
Cachoeira da Serra Grande (o veículo percorrerá 30 km).
Nível:

3- Mistérios e natureza
Saída praça da matriz sentido Rua Castelo Branco e ao seu final virar à direita para a
comunidade do Ribeirãozinho. Percorrer aproximadamente 2,5km até a ponte sobre o
ribeirão da Cachoeira e entrar à direita. Caminhar 300 metros até a Água Santa,
nascente envolta em todo um mistério e com fama de suas águas possuírem poderes de
curas milagrosas. Nesse ponto iniciar a subida da serra das Luminárias, da qual vem o
nome da comunidade. Segundo contam os moradores mais antigos da região, apareciam
pontos luminosos nessa serra, esses de origem desconhecida até hoje. Fazer a travessia
da serra rumo a cachoeira das Borboletas, que está localizada na região do
Palmitalzinho e tomar um gostoso banho em suas águas límpidas. Após momentos de
lazer na cachoeira, retomar a trilha pelas costas da serra de Luminárias, até alcançar seu
topo, obtendo uma vista panorâmica da cidade. Descer a serra até o poço do Moinho,
curtir um bom banho, seguir rumo a caverninha, pinguela e retornar para a cidade.
Obs.: Todo o trecho é feito a pé, com aproximadamente 10 km.
Nível:
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4- Caminhada Lavarejo - Mandembe
Saída da praça da matriz seguindo 06 km por estrada de terra sentido Cruzília, até a
pinguela do Lavarejo. A partir desse ponto se iniciará a caminhada de 04 km até o
escorregador do Lavarejo, onde o grupo irá curtir um grande escorregador de pedra e
uma deliciosa cachoeira com uma profunda piscina natural. Iniciando a segunda fase da
caminhada o grupo retornará pelo mesmo caminho, estendendo-o até o Salto no Rio
Ingaí, atravessando-o e seguindo rumo a cachoeira do Mandembe, num total de 5,5km,
fechando o roteiro nas preservadas piscinas naturais do local. O percurso a pé completo
é de 9,5km.
Obs.: o veículo levará o grupo até a pinguela do Lavarejo e fará o retorno a partir da
cachoeira do Mandembe, percorrendo um total de 14 km.
Nível:

5 - Cânion do Inferno
Saída da praça da matriz sentido comunidade dos Garcias, percorrendo um total de 12
km por estrada de terra. A partir desse ponto inicia-se a caminhada sentido a serra da
Mamica, local que propicia a observação de cidades vizinhas como São Thomé das
Letras e o pico do Gavião, ponto mais alto da região. Dando sequência ao roteiro,
segue-se rumo ao estreitamento do Inferno, região de rica biodiversidade, com grande
concentração de candeias e nascentes de água potável. A área também é considerada de
enorme importância para estudos geológicos. O estreitamento do Inferno configura-se
em um cânion cortado pelo Rio Ingaí e possui duas pequenas grutas em sua saída.
Finalizada a visita ao estreitamento, segue-se destino a comunidade dos Garcias, onde
estará o veículo para levar o grupo até a estátua do Cristo, na serra do Cruzeirinho, para
encerrar a atividade visualizando uma paisagem especial e um belíssimo por do sol.
Depois se retorna à cidade.
Obs.: o veículo levará o grupo até a comunidade dos Garcias e retornará do mesmo
local, num total de 24 km.
Nível:

6- Roteiro Rio Ingaí
Saída da praça matriz sentido morro do Cruzeirinho. A aproximadamente 1 km de
distância entrar à direita com destino a prainha do Porto, no rio Ingaí. Após momentos
de descanso e um pouco de adrenalina nas pequenas corredeiras do rio, segue-se sentido
o afunilamento da Escada que, conforme o nome é possível atravessar o rio de um lado
pra outro através de uma escada de aço. Além desse dado curioso, o local possui um
enorme poço, próprio para mergulho e saltos. Após agradáveis momentos no
afunilamento da Escada, é hora de seguir rumo a cachoeira da Fumaça (não é possível
tomar banho), onde durante anos funcionou a usina de mesmo nome, que ainda tem toda
sua estrutura física em boas condições. A partir desse atrativo segue-se em direção ao
Mirante, no morro do qual se tem uma vista panorâmica da cidade.
Nível:
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7 – Water Trekking Mandembe
Saída da praça matriz com deslocamento de 13 km de carro até o Pesqueiro do Luciano,
onde se inicia uma caminhada por trilha até a cachoeira a belíssima Pedra Furada, com
parada para banho. Logo após, inicia-se o Water Trekking à montante do Ribeirão do
Mandembe até a cachoeira da Esmerada, com nova parada para banho e descanso num
dos mais charmosos atrativos naturais do município. Após pausa na Cachoeira da
Esmeralda, segue-se sentido ao Pesqueiro do Luciano. Retorno à cidade.
Obs.: No pesqueiro são servidos porções de peixe, carne na lata, almoço e bebidas (não
inclusos).
Duração: 9h às 17h
Nível:

8 – Grutas e Cachoeiras
Saída da praça matriz para a região da Serra Grande, de carro, num trecho de 14km até
o campo de futebol, de onde se inicia a caminhada,tendo como primeiro destino a gruta
da Pinguela, formação quartzítica com grande potencial ecoturístico. Da gruta da
Pinguela segue-se rumo às formações rochosas do paredão do Santo Inácio, entre elas a
“Serra” do Navio e o Portal da Serra Grande, de onde se tem alcance visual do Pico do
Papagaio, em Aiuruoca, e da cidade e da Serra de Carrancas. O próximo destino do
roteiro é a Caverna da Serra Grande, uma das mais lindas grutas quartzito de toda a
região. Após travessia da gruta, o grupo partirá em direção à Cachoeira da Serra
Grande, onde poderá tomar um delicioso banho de cachoeira antes de encerrar a
atividade. Segue-se para a cidade.
Obs.: Trecho percorrido a pé de aproximadamente 09km
Duração: 08h às 17h.
Nível:

9 – Luz e Magia
Saída da praça matriz até a cachoeira do Mandembe, de carro, num trecho de 7km,
iniciara a caminhada até a cachoeira do lobo onde haverá uma belíssima paisagem
natural com vegetação nativa e nascentes, neste mesmo local encontra-se um lindíssimo
canyon e uma linda piscina natural. Parada para banho, logo após caminhada para a
cachoeira do Madembe. Parada para banho, depois o grupo retorna a cidade para
almoçar. Às 15h se inicia o translado da cidade de Luminárias para São Thomé das
Letras, a primeira parada acontece no poço da borboleta onde o grupo pode se banhar na
cachoiera, em seguida o grupo vai em direção á cidade de São Thomé onde contemplara
um lindo pôr do sol na pirâmide. Na sequência o grupo caminha pela serra. Após esta
atividade o grupo fica livre para visitar o comércio local. As 21h o grupo vai
experimentar uma das melhores pizzas na pedra da região. Grupo livre novamente para
visitar bares, restaurantes e artesanato local. Ás 23hr o grupo retorna a cidade de
Luminárias.
OBS: Almoço, pizza e bebidas não inclusos no pacote.
Duração: Das 08h ás 12h (primeira parte)
Duração: 15h ás 00:00h (segunda parte)
Primeira parte nível:

B – Roteiros de ½ (meio) dia

Segunda Parte nível:
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1 – Porto – Escada
Saída da praça da matriz sentido morro do Cruzeirinho. A aproximadamente 1 km de
distância entrar à direita com destino a prainha do Porto, no rio Ingaí. Após momentos
de descanso e um pouco de adrenalina nas pequenas corredeiras do rio, segue-se sentido
o afunilamento da Escada que, conforme o nome é possível atravessar o rio de um lado
pra outro através de uma escada de aço. Além desse dado curioso, o local possui um
enorme poço, próprio para mergulho e saltos. Após agradáveis momentos no
afunilamento da Escada, retorna-se para a cidade e finaliza-se a atividade.
Obs.: trecho percorrido a pé com aproximadamente 5 km de distância.
Nível:

2 – Caverninha – Poço do Moinho
Sair da praça da matriz e caminhar até o sopé da serra de Luminárias, de onde se
iniciará a subida do ribeirão da Cachoeira, tendo como primeira parada a Caverninha,
uma cavidade nas pedras formando uma pequena cachoeira. Seguindo a caminhada, o
próximo ponto é o Poço do Moinho, charmosa piscina natural rodeada por uma mata.
Retorna-se para a cidade e finaliza-se a atividade.
Obs.: trecho percorrido a pé com aproximadamente 5 km de distância
Nível:

3 – Cristo – Escada
Saída da praça da matriz sentido morro do Cruzeirinho. A aproximadamente 1 km de
distância entrar à direita com destino ao afunilamento da Escada que, conforme o nome
é possível atravessar o rio de um lado pra outro através de uma escada de aço. Além
desse dado curioso, o local possui um enorme poço, próprio para mergulho e saltos.
Após agradáveis momentos no afunilamento da Escada, segue-se sentido a estátua do
Cristo, na serra do Cruzeirinho, para encerrar a atividade visualizando uma paisagem
especial e um belíssimo por do sol. Depois se retorna à cidade.
Obs.: trecho percorrido a pé com aproximadamente 5 km de distância.
Nível:

4 – Serra de São José
Saída da praça da matriz sentido comunidade Ribeirão e depois sentido fazenda São
José, num trecho de aproximadamente 7 km de estrada de terra. A caminhada inicia-se
no sopé da serra de São José e toda sua crista é cortada em um percurso de
aproximadamente 3h30min, atravessando também a serra da Mamica e finalizando a
caminhada na comunidade dos Garcias. Onde se encontra um legitimo almoço de roça.
Retorno para a cidade.
Obs.: Almoço e bebidas não inclusos.
Obs.: Esse é o único trecho de ½ dia não realizado totalmente a pé. O veículo percorrerá
aproximadamente 24 km.
Nível:

5 – Poço do Moinho – Água Santa – Poço do Mangue
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Saída da praça matriz em caminhada de 2,5km até o Poço do Moinho, com parada para
banho. Sentido à jusante do Ribeirão da Cachoeira, a próxima parada é na Caverninha,
uma pequena cavidade natural cortada pelas águas do ribeirão. Segue-se, então, pelo
sopé da Serra de Luminárias rumo à Água Santa, nascente a cujas águas historicamente
são atribuídos poderes de cura. Após descanso, parte-se em destino ao Poço do Mangue,
última parada antes do enceramento da atividade no Pesqueiro do Leonardo.
Obs.: trecho percorrido a pé com aproximadamente 06 km de distância.
Obs.: No pesqueiro são servidos porções de peixe, carne na lata, almoço e bebidas –
inclusive cachaça produzida local (não inclusos).
Duração: 9h às 17h
Nível:

C – Roteiros culturais – gastronomia
1 – Porção de peixe no Pesqueiro do Luciano
2 – Café da Roça e almoço no sítio dos Garcias
3 – Almoço no Pesqueiro do Leonardo
4 – Confraternização na Choperia Happy Hour
Obs.:
- Os roteiros culturais poderão opcionalmente ser agregados a outros roteiros naturais.
- Estes roteiros representam aspectos ligados à cultura local, como a culinária e o
singular modo de vida.

6 – Visita à Igreja Velha e ao Cristo
7 – Visita à Água Santa

Obs.: A realização dos 03 (três) últimos roteiros culturais terá a duração de ½ dia cada.

D – A Tabatinga Ecoturismo e Aventura não possui veiculo próprio.
- Caverna da Serra Grande
Obs.: para esse passeio é necessário caminhar por 1h30min.

- Passeio noturno – Serra da Antena/Cristo
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- Cachoeira da Serra Grande
- Cachoeira do Mandembe
- Cachoeira do Funil (Pedra Furada)
- Luz e Magia
Obs.: Para esse passeio é necessário caminhar por dentro do ribeirão sendo necessário o
uso de tênis confortável e meias extras.

- Poço do Moinho – Caverninha
- Escorregador do Lavarejo
Obs.: Para esse passeio é necessário caminhar por 3 horas.

- Afunilamento da Escada
- Cachoeira do Monjolo / Poço da Ponte
- Estreitamento do Inferno
- Cachoeira do Mamono
Níveis das atividades:

Leve:
Médio:
Alto:
Complexo:
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Luminárias - MG
Telefones: 99832-3191 / 99948-5787
E-mail: tabatingaecoturismo@gmail.com

www.tabatingaecoturismo.com.br

