
DIRETRIZES DA TRAVESSIA DAS SETE QUEDAS 

 Para agendar a realização da Travessia e o camping: 
1) Leia com atenção este documento; 
2) CLIQUE AQUI para verificar a disponibilidade de vagas: a capacidade máxima é de 30 (trinta) 

pessoas acampadas por noite;  

3) CLIQUE AQUI para preencher o formulário de reserva. 
  

 Os visitantes receberão um e-mail do Parque Nacional confirmando ou não a reserva. Por isso, é 
importante que os endereços eletrônicos de todos os visitantes sejam informados no formulário. 
 

 A antecedência mínima para solicitação de reserva da Travessia com pernoite no camping é de 3 

(três) dias em relação ao início do período desejado. 
 

  A travessia com pernoite no camping somente poderá ser feita sem agendamento ou em prazo 
inferior a 3 (três) dias se houver vaga e se o visitante contratar um condutor local cadastrado no PNCV. 

 
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A LISTA DE CONDUTORES CADASTRADOS NO PNCV 

 

 Para percorrer a travessia em apenas um dia, sem pernoite no camping, não é necessário o 
agendamento prévio. Nestes casos, a contratação de condutor será facultada ao visitante. 
 

 Na portaria do Parque, os visitantes deverão entregar o Termo de Conhecimento de Riscos e Normas 
do PNCV assinado. Em seguida, receberão um cartão de identificação numerado, o qual deverá ser 
depositado na caixinha de correio existente no final da travessia, para fins de controle de saída dos visitantes. 
Todos os participantes receberão também o Guia de Bolso, com mapa.  
 

 A Travessia é aberta apenas no período da seca, quando o nível do Rio Preto está baixo o suficiente 

para permitir a passagem do visitante a pé em segurança. No entanto, a travessia poderá ser fechada pela 
administração do Parque a qualquer tempo, sem aviso prévio, se o nível do Rio Preto subir, por ocorrência de 
incêndio florestal ou por quaisquer outras situações que justifiquem o fechamento da trilha.   
 

 O pernoite é permitido somente no camping das Sete Quedas, onde existem espaços delimitados para 

montagem das barracas.  
 

 Não faça fogueira em hipótese alguma! Além do uso indevido de material lenhoso do Parque, o 

fogo pode se espalhar facilmente pela vegetação e causar incêndios florestais de grandes proporções. 

Para cozinhar, utilize fogareiro a gás. 
 

 Não existem lixeiras na trilha nem no camping, portanto, todo o lixo produzido na visita deve ser 

trazido de volta pelos visitantes.  
 

 A travessia é iniciada no Centro de Visitantes do PNCV e concluída à margem da rodovia GO-239, 
situada a 12 km de São Jorge e 24 km de Alto Paraíso. Portanto, recomendamos que seja contratado 
antecipadamente o traslado de retorno ao ponto de origem após a conclusão da Travessia (CLIQUE AQUI 
para ver a relação de operadoras e condutores de visitantes locais que realizam este serviço).  
 

 A entrada no Parque é permitida entre 7h e 12h, porém, recomendamos que a Travessia seja iniciada 
até 10h, evitando o risco de chegar ao camping à noite. Após 12h não será permitida a entrada de visitantes 
em hipótese alguma.  
 

 CLIQUE AQUI para acessar o Guia do Visitante do PNCV. 

*** Solicitamos que os usuários, em especial o condutor de visitantes, relatem as condições da trilha e 

eventuais ocorrências, de forma a auxiliar a Coordenação de Uso Público no planejamento da manutenção e 
também a fiscalização pelo endereço reserva7quedas@gmail.com  

 

OBRIGADO! 

https://www.google.com/calendar/embed?src=reserva7quedas%40gmail.com&ctz=America/Sao_Paulo
http://www.icmbio.gov.br/parnachapadadosveadeiros/reservas.html?view=form
http://www.icmbio.gov.br/parnachapadadosveadeiros/images/stories/guia_do_visitante/SeteQuedas/LISTA_DE_CONDUTORES_CADASTRADOS_-_DIVULGA%C3%87%C3%83O_SITE_-_SET2014.pdf
http://www.icmbio.gov.br/parnachapadadosveadeiros/images/stories/termo_de_conhecimento_de_riscos_e_normas_SETE_QUEDAS.pdf
http://www.icmbio.gov.br/parnachapadadosveadeiros/images/stories/termo_de_conhecimento_de_riscos_e_normas_SETE_QUEDAS.pdf
http://www.icmbio.gov.br/parnachapadadosveadeiros/images/stories/guia_do_visitante/SeteQuedas/Guia_de_Bolso_com_Mapa_-_Travessia_das_Sete_Quedas.pdf
http://www.icmbio.gov.br/parnachapadadosveadeiros/images/stories/operadoras_2014.pdf
http://www.icmbio.gov.br/parnachapadadosveadeiros/guia-do-visitante
mailto:reserva7quedas@gmail.com

