
 

 Expedição Yaripo – Pico da Neblina  

1º Dia – Origem/Manaus 
Chegada em Manaus. Traslado e hospedagem não inclusos. 

2º Dia – Manaus/São Gabriel da Cachoeira 
Embarque no aeroporto de Manaus em voo com destino São Gabriel da Cachoeira. Recepção e traslado para a hospedagem 
em São Gabriel. Durante a tarde haverá uma conversa para esclarecimento de dúvidas referentes ao percurso e detalhes 
operacionais da viagem. Noite livre. 
 
3º Dia – São Gabriel da Cachoeira  
Dia livre para explorar a cidade e/ou checar equipamentos/detalhes da Expedição. (Almoço, jantar e transportes extras na 
cidade não inclusos).  
 
4º Dia – São Gabriel da Cachoeira  
Dia livre para explorar a cidade e/ou checar equipamentos/detalhes da Expedição. (Almoço, jantar e transportes extras na 
cidade não inclusos).  

5º Dia – São Gabriel da Cachoeira – Porto Frente Sul - Maturacá  
06h00 – Após o café da manhã, saída em veículos Toyota 4x4 modelo Bandeirante com destino ao Ygarapé Ya-Mirim. O 
percurso será em estrada não pavimentada (BR 307) com o tempo de duração prevista de até 04h00. Embarque em lancha 
‘’voadeira‘’ com destino a Maturacá, passando pelos rios Ya-Grande, Cauaburis até a foz do Igarapé Maturacá. Duração do 
percurso prevista de 05h00. Lanche incluso durante o percurso. Desembarque e recepção pelos anciãos da comunidade 
Yanomami. Nessa noite o jantar será preparado pelas cozinheiras da comunidade Yanomami. 
 
6º Dia – Maturacá – Acampamento Irokae  
Após o café da manhã, embarque em voadeiras para subir o rio Cauaburis até a foz do Igarapé Irokae (Macaco Guariba na 
língua local), onde se inicia a trilha. Duração do percurso prevista de 05h00. Caminhada de aproximadamente 3 horas em 
altitude de 150 metros da foz do Igarapé Irokae até Pora Irokae (Cachoeira do Guariba), local do nosso segundo acampamento. 
Jantar.  

7º Dia – Acampamento Irokae – Acampamento Bebedouro Novo  
Após o café da manhã, caminhada de cerca de 08h00, passando pelo Barraco da Cutia, Macaco, Bebedouro do Romualdo e 
Pau da Bota, para chegar até o acampamento do Bebedouro Novo. Parada para armar acampamento no final do dia. Altitude 
860 metros e 25 km de trilha no total. Kit almoço durante a trilha e jantar. 
 
8º Dia – Acampamento Bebedouro Novo – Acampamento Laje 
Caminhada até o próximo acampamento, o Laje. Duração do percurso prevista de 05h00 e temperaturas próximas de 10º a 
15ºC. Kit almoço durante a trilha e jantar.  
 
9º Dia – Acampamento Laje – Acampamento Areal 
Caminhada até a base do cume para chegar ao acampamento Areal. O percurso dessa trilha é bastante irregular, de mata 
fechada, bastante alagada e com subidas íngremes que exigem o auxílio de cordas. Duração prevista de 08h00. Kit almoço 
durante a trilha e jantar. 
 
10º Dia – Cume do Yaripo – Pico da Neblina  
Caminhada até o topo do Pico da Neblina e depois de volta para a base do cume. Duração prevista de 08h00 em altitude de 
2.994 metros com temperatura em torno de 5 ºC. Lanche durante a trilha e jantar. 
 
11º Dia – Acampamento Areal – Acampamento Bebedouro Novo 
Descida da base do cume até o acampamento Bebedouro Novo 
 
12º Dia – Acampamento Bebedouro Novo – Acampamento Irokae  
Caminhada do acampamento Bebedouro Novo até Pora Irokae (Cachoeira do Guariba). 
 
13º Dia – Acampamento Irokae – Maturacá  
Caminhada até o rio Cauaburis para embarque em lancha com destino ao primeiro acampamento em Maturacá. A associação 
de mulheres Yanomami Kumirayoma disponibilizará para venda no acampamento alguns itens de artesanato produzidos pela 
comunidade, destacando-se a cestaria trançada com cipó e decorada com o fungo Perisi, endêmico da região. 
 
  



 

 
14º Dia – Maturacá – São Gabriel da Cachoeira  
Saída pela manhã em lancha ‘’ voadeira ‘’ até o porto Frente-Sul, Embarque em veículos 4x4 até São Gabriel da Cachoeira. 
Acomodação e pernoite na Pousada. (Almoço, jantar e transportes extras na cidade não inclusos).  

15º Dia – São Gabriel da Cachoeira  
Dia livre em São Gabriel.  

 
16º Dia – São Gabriel da Cachoeira /Origem  
Traslado até o aeroporto para embarque com destino à cidade de origem.  

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá 
ser alterada."  
 

INCLUI: 
Traslados de chegada e saída em São Gabriel da Cachoeira; 
Hospedagem com café da manhã em São Gabriel da Cachoeira (5 noites); 
Pensão completa entre a saída para a comunidade de Maturacá até o pernoite de volta da montanha. 
Traslado terrestre São Gabriel-Frente Sul-São Gabriel, traslado fluvial em lancha rápida de ida e volta a partir da Frente Sul e 
no trecho comunidade início-retorno da trilha de acesso ao Pico da Neblina (Yaripo); 
Guias, carregadores para a infraestrutura e mantimentos de uso comum e cozinheiras durante a expedição.  
 
NÃO INCLUI:  
Bilhete aéreo até Manaus e até São Gabriel da Cachoeira; Alimentação em Manaus e em São Gabriel da Cachoeira; 
Seguro viagem: mandatório a emissão de seguro que inclua resgate de helicóptero; 
Traslados extras durante permanência em São Gabriel da Cachoeira; 
Carregador pessoal; 
Equipamentos de uso pessoal; 
Alimentação diferenciada; 
Redes e mosquiteiros. 


