
PERCURSO 13 e 21 km 
 

Aqui tem todas as informações referentes ao percurso, clima, condições das estradas, níveis de dificuldade, e 
dicas trecho a trecho. 
 

Trechos 
 

13 km 21 km 

Trecho 1 – Trilho do Trem (km) 6,32 6,32 

 Trecho 2 – Varzea (km)  7,42 

Trecho 3 – Gruta do Maquiné (km)  5,90 

Trecho 4 – Antenas (km) 7,69  

Total 14,1 km 19,7 km 

 
 

Características dos 
percursos 

Distâncias 

13 km 21 km 

Ganho altimétrico 319 m 340 m 

Altitude máxima 851 m 941 

Altitude mínima 677 m 599 m 

Inclinação máxima + 20,9% 15,2% 

Inclinação mínima - 14,1 % -19,7% 

Tabela 1 

Percurso dos 13 e 21 km, separados por trechos. 

Ponto de apoio: 

km 6,32 – 13 e 21 km 

km 13,8 – 21 km  

Tabela 2 

Detalhes técnicos de cada percurso 



 

 
Figura 2 - Mapa ilustrativo do percurso 

 
O Trajeto da prova é esse apresentado na Figura 1. A corrida tem 

aproximados 27,3 km, sendo 100 % desse percurso em estradas de terra. As 
estradas se encontram em bom estado de conservação.  
 

Relembrando que o trânsito não será parado para o evento. 
 

Não se assustem com os gráficos, devido à baixa variação altimétrica 
do percurso, qualquer pequena subida apresenta grande variação gráfica, 
observem com atenção !!! 
  
Dividimos o percurso em vários trechos, detalhamos cada um, nos mínimos 
detalhes, para que você possa planejar melhor essa prova. Bons estudos !!!  

 
Resolvemos montar um material diferente, irreverente e prazeroso. 

Um mapa que, além das informações técnicas, viesse também com um cunho 
cultural, para que cada um que o leia, quem sabe desperte o interesse em 
perfazer esse caminho, agora com os olhos de Guimarães Rosa, o Zito, 
apelido dado pela família. 
  
Dados climáticos: 
 
Temperatura máx.:  44º C 
Temperatura Mín.:  18º C  
Umidade Relativa do ar: 8% 
Horas de insolação:  13 horas 
 
 



 
Figura 3 - Mapa ilustrativo do Percurso da Boiada de 1952 

 
A Ultramaratona passa pelo Caminho da Boiada acompanhada por 

Rosa em 1952, quase na integra, devido a algumas mudanças que ocorreram 
no passar dos anos e que impossibilitam seguir o caminho fidedignamente. 
Mas acredito que seguimos com cerca de 90% dele. Vocês passam em 
alguns trechos. 
 
 Esse caminho foi o único pelo qual Guimarães passou, e há provas 
de que, realmente, ele esteve ali. Mas sua vida, suas obras ganharam 
tamanha notoriedade que todos pelo sertão têm algum causo para contar 
sobre sua passagem pelos mais diversos lugares desse sertão mineiro. 



“O senhor… mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as 
pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas − mas que 

elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a 
vida me ensinou. Isso que me alegra montão.“ 

João Guimarães Rosa 

“Ninguém é doido. Ou, então, todos.” 

João Guimarães Rosa 

 ∞  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trecho 1 – Trilhos de Trem 
 

 
Figura 5 - Mapa altimétrico do Trecho 1 

 
Distância do trecho: 6,32 km 
Ganho altimétrico:  + 255 metros 
Inclinação máxima:  + 8,7% 
Inclinação mínima:  - 14,3 % 
 
DIFICULDADE: 
 
SOMBRA: - 
ALTIMETRIA: - 
POEIRA:- 
 

Trecho muito peculiar, os atletas começam correndo por um trilho de 
trem ainda ativo, apesar de, aparentemente, plano, ele vai subindo devagar, 
além disso, os dormentes ditam o ritmo e a passada pelos 6 km de trilhos. Um 
percurso relativamente plano e muito sombreado. 
 Ao final do trecho haverá um ponto de hidratação, ele atenderá os 13 
e 21 km. Para os 21 km haverá outro ponto, na Gruta do Maquiné, para os 13 
km, este é o único ponto de hidratação. 
 
Passagem Cultural 

“A gente reparando, notava as diferenças. Assim repartido em dois, num dos 
cômodos as janelas sendo de grades, feito as de cadeia, para os presos. A 
gente sabia que, com pouco, ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso dai 
de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres, 

para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45m.” 

. O “trem de doido” existiu de verdade: ele cruzava o interior do País, levando 
os loucos para o manicômio denominado Colônia, em Barbacena-MG, o 

maior do Brasil 

 

 



Trecho 2 – Várzea 

 
 

 
Figura 7 - Mapa altimétrico do Trecho 2 

 
Distância do trecho: 7,42 km 
Ganho altimétrico:  + 143 metros 
Inclinação máxima:  + 19,2 % 
Inclinação mínima:  - 13,6 % 
 
DIFICULDADE: 
 
SOMBRA: - 
ALTIMETRIA: - 
POEIRA:- 
 
 
 Talvez o trecho mais fácil da prova, bem plano, e com pouquíssimo 
ganho altimetrico, ele passa por estradas apertadas e fazendas antigas, ao 
final um córrego seco, algo bem típico da região. A surpresa fica mesmo para 
o último km, uma subida bem forte, que termina na Gruta do Maquiné, lá 
haverá ponto de hidratação. A sombra não há, mas a temperatura já se 
mostra mais amena, afinal é final de tarde. A poeira é bem pouca neste 
trecho, nada que atrapalhe o atleta. 
 
 
Passagem cultural 
 

“Mas nesse entremeio, baixado o lançante, chegavam a um ombroso, sob 
muralha, e passado ao fresco por um riachinho: eis, eis. Um regato fluifim, 
que as pedras olham. Mas que mais adiante levava muito sol. Do calcário 

corroído subia e se desentortava velha Gameleira, imensa como um capão do 
mato. 

Espaçados, no chão, havia cardos, bromélias, urtigas. 
Do mundo da Gameleira, vez que outra se ouvia um triço de passarinho.” 

 
João Guimarães Rosa 

Trecho de O recado do Morro, do livro Urubùquaquá no Pinhém (Corpo 
de Baile) 



Trecho 3 – Gruta do Maquine 

 

Distância do trecho: 5,90 km 
Ganho altimétrico:  + 101 metros 
Inclinação máxima:  + 21,5 % 
Inclinação mínima:  - 19,8 % 
 
DIFICULDADE: 
 
SOMBRA:  
ALTIMETRIA: - 
POEIRA: não há 
 
 

100% asfalto, com certeza o mais fácil da prova, no seu ponto mais 
alto, tem uma vista panorâmica de Cordisburgo, depois um descida leve e 
constante até a cidade. Um trecho para contemplar o que foi conquistado. 
Alguns atletas poderão passar aqui já a noite. 

 
 
Passagem Cultural 
 
 
“E, mais do que tudo, a Gruta do Maquiné, tão inesperadamente grande, com 
seus sete salões encobertos, diversos, seus enfeites de tantas cores e tantos 
formatos de sonho, rebrilhando de risos de luz. Ali dentro a gente se esquecia 

numa admiração esquisita, mais forte que o juízo de cada um, com mais 
glória resplandecente do que uma festa, do que uma igreja.” 

 
(João Guimarães Rosa) 

 
 
 
 

 
 



Trecho 4 – Antenas 

 

Distância do trecho: 7,70 km 
Ganho altimétrico:  + 220 metros 
Inclinação máxima:  + 19,6 % 
Inclinação mínima:  - 16,2 % 
 

DIFICULDADE: 

 

SOMBRA: - 
ALTIMETRIA: - 
POEIRA:- 

 

Talvez o Trecho mais duro dentre as provas de 13 e 21 km. Ele 
concentra 220 metros de ganho acumulado dos 319 metros de todo o 
percurso, é um trecho de estradão (4,5 km) e asfalto (3,2 km). Logo ápos o 
trilho de trem haverá a separação dos percursos de 13 e 21 km, ai começa a 
subida, ela começa tranquila e vai aumentando a inclinação devagar, até 
chegar nas antenas. As mesmas antenas que vemos da cidade, no alto do 
morro. Ápos as antenas, inicia-se uma descida, também em estradão, sem 
trechos técnicos até encontrar o asfalto. No asfalto os atletas poderão 
encontrar com outros atletas das ultramaratonas e dos 21 km. 
 A poeira é pouca, nada que atrapalhe, quanto a sombra, devido ao 
horário, corre-se a sombra da montanha todo o tempo, com um visual de tirar 
o fôlego. 
 
 
 
 


