
 

TRAIL CAMP INSANE 
 

27, 28 E 29 DE NOVEMBRO 2020 

1º TRAIL CAMP INSANE - ÁGUAS DA PRATA 

A Trip Trail Run Adventure dará início em novembro de 2020 o seu mais novo 

projeto, o TRAIL CAMP INSANE (TCI). Será uma viagem de tirar o fôlego, pelos 

lugares mais incríveis por onde já passaram os percursos das provas de corrida 

de montanha INSANE. 

Serão três dias e duas noites de pura diversão curtindo, com toda tranquilidade, 

os lugares e cidades por onde você, atleta, passou correndo, competindo e 

muitas vezes não teve tempo para parar e aproveitar as belezas naturais do 

percurso. 

Foi pensando nisso que a TTRA criou o TCI para que você possa junto a sua 

família e amigos, desfrutar com calma e tempo de todo charme das cidades 

escolhidas para sediar os eventos INSANE, explorando assim o que há de melhor, 

natureza, trail, linha férrea, cachoeiras, montanhas, histórias e é claro aquele 

turismo pelo centro da cidade. 
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TRIP TRAIL RUN ADVENTURE 

https://www.ttra.com.br/ 

 
 



 
 
Mais um projeto da Trip Trail Run Adventure sairá do papel. O TCI vem para proporcionar aquele momento incrível 

que os atletas não conseguem ter quando estão competindo nas provas INSANE, aquele momento em que se pode 

fazer pausas, para tirar a mochila e tomar um banho de cachoeira, dar aquele mergulho nas piscinas naturais para 

lavar a alma, apreciar o esplendor da natureza e se conectar por inteiro. 

O TRAIL CAMP INSANE irá contar com duas modalidades sendo elas: 
 
TCI - TRIP  
 
A modalidade TRAIL CAMP INSANE – TRIP é destinada aos participantes que querem ter a comodidade e o conforto 
de uma boa hospedagem com um café da manhã maravilhoso, um banho quentinho e uma cama confortável para no 
dia seguinte poder desfrutar de um Trail Running com um nível técnico moderado em meio a muita beleza natural, e 
ainda sobrar tempo para aproveitar o último dia turistando com a família e os amigos pelas belas cidades. Serão três 
dias e duas noites de pura diversão. 
 
TCI -  ROOT 

 
A modalidade TRAIL CAMP INSANE – ROOT é destinada àqueles que desejam sentir a verdadeira essência da 
modalidade Trail Running, na qual o atleta irá vivenciar duas fases de nível técnico moderado, saindo do ponto A 
(hospedagem)  até o ponto B (acampamento) onde passará a noite e na manhã seguinte retornará para o ponto A. O 
participante terá a opção de levar o seu equipamento (barraca) e dessa forma, o mesmo será responsável pela 
montagem e desmontagem ou se preferir poderá contratar o equipamento pela organização que se responsabilizará   
pela montagem e desmontagem. Toda a logística (transporte de mochila, barracas e equipamentos, definição de 
local para acampamento e alimentação) será de responsabilidade da organização, serviços esses inclusos no valor do 
pacote. Serão três dias e duas noites de muita emoção. 
 

LOCAL 
 
 
O 1º TRAIL CAMP INSANE – TRIP será realizado na cidade que deu origem a corrida de montanha INSANE – Águas 
da Prata (SP) – Rainha das Águas Localizada a 238 km da capital paulista, a tranquila Águas da Prata se agita aos 
finais de semana sendo tomada pelo colorido dos ciclistas da região junto aos turistas de todo o país atraídos pela 
expressiva beleza natural e qualidade ímpar de suas águas, sendo radioativas, alcalinas e bicarbonatadas. A cidade 
possui 10 fontes: Fonte do Padre, Fonte da Pedra do Boi, Fonte da Juventude, Fonte Vitória, Fonte Vilela, Fonte 
Platina, Fonte do Paiol, Fontanário Prata, Fonte Nova e Fonte da Garganta, todas com propriedades medicinais.  
 
O nome Águas da Prata vem do tupi-guarani “ Pay tâ” ( pronunciada Prata pelos portugueses) que significa “ água 
dependurada” em menção a formação de estalactites formados pela alta concentração de minérios presentes nas 
águas que escorrem próximas as minas.  
 
A pungente presença das águas na cidade presenteia a todos com belíssimas cachoeiras, sendo ao total 58. O 
bosque estadual é outra atração bem característica da cidade. Ali se encontra o Fontanário Vilela, famoso por ter a 
água mais radioativa da América. No bosque, o turista pode percorrer a trilha que leva até a nascente do fontanário, 
observar as estripulias dos inúmeros macacos Prego, saborear as delícias do milho como pamonha, curau, bolo e 
apreciar a exposição do artesanato local nos chalés...   
 
Seja para descansar, seja para se aventurar, Águas da Prata é o destino ideal para se viver grandes e inesquecíveis 
experiências. 
 

 

 



 

HOSPEDAGEM 
 
 
A TTRA escolheu a Hospedagem Casarão para proporcionar o melhor conforto aos participantes, localizada na Rua 
Helena Brandão, 94 - Jardim Brandao, Águas da Prata - SP, 13890-000. 
 

  
 
A Pousada Casarão é uma grande parceira e com isso sempre proporciona pacotes atraentes aos convidados que 
participam dos eventos organizados pela TTRA.  
 
O Hotel Pousada Casarão disponibiliza os seguintes serviços: 
 

 Serviço de quarto (cama e banho); 

 Acomodação 01 – 1 cama de casal + 2 camas de solteiro; 

 Acomodação 02 – 1 cama de casal + 1 cama de solteiro; 

 Acomodações com frigobar e TV 

 Estacionamento Interno 24 horas; 

 Café da Manhã incluso na diária (das 7:00 as 10:00); 

 Piscina com bar e churrasqueira; 

 Sala de TV e som; 

 Convênio com restaurantes locais; 

 Acesso gratuito à internet por Wi-Fi. 
 

  

 



REFEIÇÃO: 
 
Para maior comodidade dos atletas, a TTRA não fechou o pacote com as refeições de almoço e jantar, deixando 
livre a escolha dos locais aos participantes. 
 
De qualquer forma, para a comodidade de todos os atletas, a TTRA irá disponibilizar o cardápio da hospedagem 
devendo os mesmos atentarem aos horários e agendamento prévio com a lanchonete: 
 

 



 

 

 

 



INFORMAÇÕES DO PERCURSO 
 
 

 
 
O TRAIL CAMP INSANE não é uma modalidade competitiva por isso, todos os participantes deverão se manter 
unidos o tempo inteiro respeitando todas as orientações e os locais de paradas estipulados pelo guia. Não será 
permitido a ultrapassagem do guia. O horário de partida deverá ser respeitado para que o cronograma seja 
cumprido, dessa forma o aproveitamento nos pontos estabelecidos para parada não sofrerá alterações. 
 

  
 
A todo momento o guia estará atento ao grupo, levando em consideração o condicionamento físico e o ajuste de 
equipamentos para que dessa forma o percurso seja feito com a maior comodidade possível e para que todos 
possam desfrutar os momentos em meio à muita natureza.  
 
É obrigatório cada participante levar o seu kit básico de primeiros socorros, na falta do mesmo o atleta será 
impedido de compor o grupo. 
 

  
 
O percurso tem aproximadamente 26 Km com um ganho e perda de elevação de 1.220m. Os participantes irão 
percorrer trechos com linha férrea, travessia de ponte, cachoeiras, picos de montanhas e muito singletrack.  
 



  
 

      EQUIPAMENTOS 

 

 Mochila hidratação mínimo 2L – Obrigatório; 

 Corta vento – Obrigatório; 

 Manta térmica – Obrigatório;  

 Head Lamp – Obrigatório;   

 Apito – Obrigatório;  

 Anorak – *Obrigatório somente em caso de 
chuva; 

      KIT PRIMEIROS SOCORROS 

 

 Atadura – Obrigatório; 

 Esparadrapo – Obrigatório;  

 Band-aid – Obrigatório; 

 Anti-histamínico - Obrigatório; 

 Anti-inflamatório – Obrigatório; 

 Analgésico – Obrigatório. 

 Trakking Pole – Opcional; 

 Luva – Opcional. 
 
 
 

PERCURSO 
 

 
 
Mapa percurso TRAIL CAMP INSANE - TRIP  
 

 Distância aproximada 25Km;  

 Ganho de elevação = 1.271m; 

 Perda de elevação = -1.271m.    
 



 
 
1º Trecho 0K ao 5K 
 

 Ganho de elevação = 180m; 

 Perda de elevação = -61,1m;   

 Inclinação máxima = 12,0% - 7,4%; 

 Inclinação média = 4,2% - 2,6%; 

 Trecho = Linha férrea. 
 

 

 
 

2º Trecho 5K ao 10K 
 

 Ganho de elevação = 456m; 

 Perda de elevação = -79,9m;   

 Inclinação máxima = 33,0% - 16,3%; 

 Inclinação média = 11,7% - 6,2%; 

 Trecho = Linha férrea + Singletrack + Montanha + Cachoeiras + Estradão. 
 



 
 

3º Trecho 10K ao 15K 
 

 Ganho de elevação = 168m; 

 Perda de elevação = -499m;   

 Inclinação máxima = 37,2% - 39,3%; 

 Inclinação média = 10,2% - 12,8%; 

 Trecho = Estradão + Singletrack + Alta Montanha. 
 
 

 
 

4º Trecho 15K ao 20K 
 

 Ganho de elevação = 418m; 

 Perda de elevação = -284m;   

 Inclinação máxima = 35,1% - 23,7%; 

 Inclinação média = 13,2% - 9,9%; 

 Trecho = Alta Montanha + Singletrack. 
 



 

 
 
 
5º Trecho 20K ao 25K 
 

 Ganho de elevação = 54,3m; 

 Perda de elevação = -349m;   

 Inclinação máxima = 7,2% - 28,7%; 

 Inclinação média = 2,8% - 8,4%; 

 Trecho = Linha férrea. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA 

27 DE NOVEMBRO DE 2020 – SEXTA- FEIRA 

 

 12h00min – Check-In;  

 14h00min – Turismo na Cidade; 

 20h00min – Congresso técnico. 
 

28 DE NOVEMBRO DE 2020 – SÁBADO 

 

 06h00min – Café da manhã; 

 07h00min – Conferência de materiais; 

 07h1omin – Início trail running; 

 14h30min – Previsão de chegada trail running; 

 15h00min – Período livre; 

 17h30min – Yoga. 
 

29 DE NOVEMBRO DE 2020 – DOMINGO 

 

 07h00min – Café da manhã; 

 09h00min – Saída para o Pico do Gavião; 

 10h00min – Pico do Gavião; 

 11h40min – Visita Cachoeira; 

 15h00min – Check-out. 

PACOTE E VALOR 
 
 
INCLUSO NO PACOTE  
 

 Hospedagem (sexta, sábado e domingo); 

 Estacionamento; 

 Piscina com bar; 

 Sala de TV e som; 

 Acesso gratuito à internet por Wi-Fi 
 Churrasqueira; 

 Café da manhã; 

 Congresso Técnico (sexta-feira); 

 Trail Running (sábado); 
 Seguro; 
 Acesso ao Clube de Voo Pico do Gavião (domingo); 
 Visita Cachoeira (domingo); 
 Sulvenir (camiseta) 

 
 Valor por pessoa: R$ 365,90 

 
Obs. 1: O limite de participantes do TRAIL CAMP INSANE é de 40 pessoas. 
Obs. 2: O pacote não inclui transporte. 
Obs. 4: Grupos acima de 10 pessoas, entrar em contato com a organização. 
Obs. 5: Crianças até 5 anos não pagam. 
Obs. 6: Crianças de 6 a 10 anos cobra-se R$ 35,00. 



 

SOUVENIR: 
 

 
 

 
 


