
 Associação Tigre Preto de Condutores Locais e Guias de Turismo 

 

 
 

CANYON FORTALEZA 

Trilha do Tigre Preto em Jacinto Machado/SC 

 
 

Com 8.200 metros de extensão e mais de 900 metros de profundidade, este é o maior canyon do 

município e um dos maiores do Brasil. Principal atrativo do Parque Nacional da Serra Geral, o canyon 

Fortaleza impressiona pela sua imponência, retratando em sua paredes as diversas camadas de 

derrames basálticos que resultaram na formação da Serra Geral. Escavado pelas forças erosivas da 

natureza, essas enormes gargantas guardam cenários deslumbrantes em seu interior, onde o difícil 

acesso é encarado com naturalidade por quem curte grandes aventuras, cuja beleza local faz valer a 

pena o esforço. 

Seu nome provém da semelhança das paredes a muralhas de fortalezas medievais, mas 

moradores antigos o chamam de Fundo do Macuco, porque antigamente a população de tal ave era 

extraordinária e hoje ainda se apresenta para os visitantes mais afortunados. 

 
 ROTEIRO: 

.  Saída para a aventura (7h da manhã), do posto de combustível Cotipel ou local a combinar (Igreja 

Matriz de Jacinto Machado); 

 Trekking por dentro do rio até o ponto máximo com banhos nas piscinas naturais de águas 
cristalinas; 

 Pausas para lanche e descanso. O almoço/lanche é na trilha; 

 Retorno à tardinha com café rural na pousada Cequinel. 
 
 

O QUE LEVAR: roupas e calçados usados, mas em bom estado, confortáveis p/ caminhada, se 

possível com solado antiderrapante; roupa p/ banho no rio; mochila p/ lanche e toalha; boné; filtro solar 

e repelente; máquina fotográfica; lanche (frutas, bolachas, chocolate, uma garrafa de água, etc).  Levar 

um calçado extra para por após a caminhada, (tênis ou chinelo). 

            

IMPORTANTE: é uma aventura ecológica no meio da natureza para pessoas acima de 12 anos 

e com bom condicionamento físico, porque a caminhada é longa e de média a alta dificuldade (+/- 8h). 

 

LOCALIZAÇÃO: 18 km de Sombrio (asfalto) até o centro de Jacinto Machado e 18 km de 

estrada de chão até o início da trilha. 

 
 

Maiores informações: 

Guia Embratur nº 24.016.176.96-2 Luiz Fernando Soares 
Fone: (48) 9639.8803 
E-mail: fernando.tectur@gmail.com 

 

 



Boletim Informativo 

Acesso: Estrada de chão batido até o início da trilha 

Extensão: 8.200m 

Profundidade máxima: 940m 

Profundidade média: 700m 

Largura: 3.500m (aproximadamente) 

Mata Atlântica Submontana, Montana e Nebular 

Geomorfologia: Formação Serra Geral 

  Associação Tigre Preto de 
  Guias e Condutores de Turismo 

 
 

 

 

Contato: Guia FERNANDO (Embratur nº 24.016.176.96-2) - (48) 9639.8803 

ROTEIRO TURÍSTICO – Trilha do Tigre Preto (Interior do Canyon) 

 Saída de Sombrio – Posto 24hs (Cotipel)  7h30min 

 Deslocamento, orientações e início da trilha do Tigre Preto  8h30min 

 Almoço na trilha (levar lanche para almoço)  12h30min 

 Término da trilha – Deslocamento para a Propriedade Rural  17h 

 Delicioso Café Rural na Pousada Cechinel  17h30min 

 Retorno  18h 

 

O QUE VESTIR 

 Roupas leves e confortáveis e boné; 

 Calças que cubram os tornozelos; 

 Calçados usados c/ solado antiderrapante; 

 Meias grossas atoalhadas (evita bolhas). 

 
Custo para grupo mínimo de 10 pessoas 

acima de 10 anos, incluindo café rural 

e guia credenciado. 
 
Não incluso transporte. 

 
 

O QUE LEVAR 

 Capa plástica para chuva (opcional); 

 Lanche/almoço (sanduíche, barra 

cereal, água ou isotônico e frutas); 

 Repelente e protetor solar; 

 Toalha rosto e banho e óculos de sol; 

 Mochila pequena; 

 Saco pequeno para trazer seu lixo; 

 Máquina fotográfica; 

 Roupa seca e agasalho. 

 

Trilha no interior do 
Canyon Fortaleza 


