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proGrame-se

Melhor época: a 
região da Chapada 
dos Veadeiros pode 
ser visitada o ano 
todo, mas na época 
da estiagem, entre 
abril e setembro, 
as cachoeiras estão 
menos volumosas.

chapada
dos veadeiros go

rios de águas cristalinas, cânions impressionantes, ca-
choeiras gigantescas e um clima de misticismo: a Chapada 
dos Veadeiros exibe facetas que agradam em cheio quem 
gosta de aventura, com direito a muitos banhos em poços 
de cachoeira ou mesmo no leito de rios. É verdade que, 
para chegar à maioria deles, bom condicionamento físico 
é pré-requisito. a aura mística reside no fato de a região 
ser cortada pelo paralelo 14, o mesmo que corta Machu 
picchu. assim como na histórica cidade peruana, é comum 
ver construções em forma de gota ou pirâmide na Chapa-
da. as atrações estão distribuídas por alto paraíso de goi-
ás, Cavalcante e vila de são jorge, esta última a porta de 
entrada para o parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 
o atrativo mais conhecido da região. atualmente, ao menos 
a ligação entre as três localidades é feita por asfalto. 

alto paraíso de goiás: 1.232 m62 www.guiaaltoparaiso.com.br
alto paraíso de goiás: 7.514 (estimativa 2017)

disTÂNcias de 
alTo paraÍso 
de Goiás

 �Brasília, 221 km
 � goiânia, 423 km
 �  são paulo, 

  1 191 km
 � rio de janeiro,  

     1 351 km

alto paraíso de goiás
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_como circUlar
Circular entre as três localidades da Chapada dos 
Veadeiros é tranquilo. o caminho é todo asfaltado 
entre alto paraíso (espécie de capital da região), 
Cavalcante e são jorge. Mas, para conhecer grande 
parte das cachoeiras, é preciso dirigir em estradas 
de terra – em alguns casos, somente veículos 4x4 
conseguem vencer a empreitada.

_como cheGar
a capital mais próxima da Chapada dos Veadeiros é 
Brasília. a partir de lá, siga por 41 km pela Br-020 
até o acesso para a Br-010/dF-345/go-118. alto 
paraíso de goiás está a 167 km desse trevo.

disTÂNcias eNTre as localidades
da chapada dos veadeiros

 � alto paraíso de goiás –são jorge: 36 km
 � alto paraíso de goiás –Cavalcante: 89 km
 � são jorge –Cavalcante: 125 km

estrada para a pousada 
fazenda são bento

chapada
dos veadeiros

 Goiás 



a lT o  p a r a Í s o
d e  G o i á s
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casa da lua pousada
em meio a um florido jardim com uma estátua de Buda, 
a pousada tem suítes espaçosas, com camas king-size 
– as três unidades master contam com hidromassagem 
própria. Mas há uma externa para uso de todos os hóspe-
des, que voltam exauridos dos passeios. No fim de tarde, 
serve um brunch.

rua do Segredo, 278 (centro), (62)3446-1700, 15 apartamentos, 
ar-condicionado, frigobar, tv a cabo, wi-fi grátis, estaciona-
mento, bar, restaurante, hidromassagem, massagem. diária 
(casal): a partir de r$ 620 (com café da manhã e chá da tarde)
Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos

  www.casadaluapousada.com.br/pt-br/

pousada alfa e Ômega
uma das mais tradicionais da cidade, próxima da aveni-
da principal, em um terreno ajardinado. os quartos são 
simples, porém espaçosos e agradáveis – alguns deles 
com jardim de inverno. a pousada conta com um centro 
de meditação e uma sala fica disponível para a aplicação 
de terapias alternativas.

rua Joaquim almeida, 15 (centro), (62)3446-1225, 12 apar-
tamentos, frigobar, wi-fi grátis, estacionamento, massagem, 
piscina, sauna. diária (casal): a partir de r$ 243 (com café da 
manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos  

  chappadahotel.com.br

chappada hotel
Localizado na principal avenida de alto paraíso, ao lado 
do Centro de informações turísticas, é uma ótima opção 
para quem viaja com crianças devido à área de lazer e o 
tamanho dos apartamentos. as unidades mais simples 
não dispõem de ar-condicionado e tV a cabo.

avenida ary ribeiro valadão filho, lote 32 (centro), (62)3446 
1012, 34 apartamentos, ar-condicionado, frigobar, tv a cabo, 
wi-fi grátis, estacionamento, bar, quadra poli, minigolfe, pis-
cina, sala de jogos, sauna. diária (casal): a partir de r$ 220 
(com café da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de dé-
bito: todos    pousadaalfaeomega.site.com.br

pousada camelot inn
pousada temática após o trevo principal (para quem vem 
de Brasília). Homenageando os Cavaleiros da távola re-
donda, cada recinto da pousada tem decoração medieval 
– há espadas e escudos pendurados na pousada inteira. 
as unidades master são as mais espaçosas. 

rodovia Go-118, km 168 (Cidade alta), (62)3446-1449, 20 apar-
tamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, estaciona-
mento, massagem, piscina, quadra poli, sauna. distância de alto 
Paraíso de Goiás: 1 km. diária (casal): a partir de r$ 189 (com 
café da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos  

  pousadacamelot.com.br

_oNde ficar
e M  a L t o  p a r a í s o  d e  g o i á s
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alto paraíso de goiás
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pousada fazenda são bento
Fica dentro da propriedade de uma das atrações mais 
visitadas da cidade: as cachoeiras de são Bento e almé-
cegas i e ii (hóspedes não pagam para conhecê-las). o 
intuito é de desconexão com o mundo: o sinal de wi-fi 
é fraco e televisão somente na sala de conveniência ou 
no chalé. Crianças adoram brincar na casa da árvore do 
playground. Muitos dos itens do café da manhã são colhi-
dos da própria fazenda.

rodovia Go-239 (sentido alto Paraíso–São Jorge), km 8 (zona 
rural), (62)3549-3000, 18 apartamentos, 1 chalé, frigobar, es-
tacionamento, restaurante, cachoeira, cavalo, massagem, play-
ground. distância de alto Paraíso de Goiás: 9 km. diária (casal): 
a partir de r$ 398 (com café da manhã e almoço). Cartão de 
crédito: todos; cartão de débito: todos

  www.pousadasaobento.com.br/site/

_oNde ficar
e M  a L t o  p a r a í s o  d e  g o i á s

pousada maya
ideal para casais, tanto que não aceita menores de 8 
anos, tem suítes bem espaçosas, com varanda ou jardim 
externo privado. acordar e tomar o café da manhã cur-
tindo as montanhas da Chapada faz o dia de qualquer um 
começar bem.

rua das Curicacas, quadra 11, lotes 4/5 (estância Paraíso), 
(62)3446-2062, reservas (21)31220-0095, 9 apartamentos, 
ar-condicionado, frigobar, tv a cabo, wi-fi grátis, estaciona-
mento, bar, piscina, massagem. diária (casal): a partir de r$ 
550 (com café da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de 
débito: todos    pousadamaya.com.br

pousada meu talento
uma das pousadas mais novas de alto paraíso soube 
aproveitar o fato de estar na parte alta da cidade: todos 
os apartamentos são envidraçados e com rede na varan-
da para se admirar a vista da Chapada. os quartos têm 
tV a cabo e Netflix.

rua João de Barro, quadra 01, lote 12/13 (estância Paraíso), 
(62)3446-1221, 8 apartamentos, ar-condicionado, frigobar, 
tv a cabo, wi-fi grátis, estacionamento, piscina. diária (ca-
sal): a partir de r$ 380 (com café da manhã). Cartão de cré-
dito: todos; cartão de débito: todos

  pousadameutalento.com.br

alto paraíso de goiás
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Jambalaya
Fica na parte alta da cidade: o ambiente à meia-luz, 
a vista iluminada de alto paraíso e os ocasionais es-
petáculos musicais são ideais para um jantar a dois. 
o cardápio prioriza ingredientes do cerrado.

rua dos Colibris, quadra 6, lote 1 (estância Paraíso), (62)3446-
1775. qui. a sáb., 19h/23h30, dom., 13h/16h, fecha seg. a qua. 
Cartão de crédito: e, m, v; cartão de débito: todos

cravo & canela
Local vegano com cardápio bem extenso. tem san-
duíches, bruschettas integrais, caldos, tapiocas e 
saladas. quem quiser fazer a refeição na pousada 
pode comprar os produtos no pequeno empório.

avenida ary ribeiro valadão filho, 1343 (centro), (62)3446-
1376. Seg. e qui. a dom., 12h/21h, fecha ter. e qua. Cartão de 
crédito: todos; cartão de débito: todos

zu’s bistrÔ
abre todos os dias para almoço e jantar. Mais inti-
mista, são apenas seis mesas com atendimento feito 
pela proprietária. Massas e risotos se destacam no 
enxuto cardápio.

rua das nascentes, 118 (centro), (62)3446-1073. Seg. a dom ., 
12h/21h30. Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos.

_oNde comer
e M  a L t o  p a r a í s o  d e  g o i á s

massas da mamma
apesar de estar no centro, essa cantina italiana fica 
um pouco fora da parte mais turística. as massas 
são o forte da casa, que é uma das poucas a ficar 
aberta diariamente para almoço e jantar.

rua São João operário, 305 (centro), (62)3446-1362. Seg. a 
dom., 12h/23h. Cartão de crédito: a, m, v; cartão de débito: 
todos

rancho do Waldomiro
seu Waldomiro e sua família preparam a matula, pra-
to típico em que o feijão é engrossado com farinha de 
mandioca e cozido com pedaços de linguiça, carne de 
sol e de lata. a galinhada é outra opção da casa.

Go-239 (sentido alto Paraíso de Goiás–São Jorge), km 18 
(zona rural), (62)99802-4419. Seg. a dom., 11h/17h

alquimia do sabor
serve um bufê de comida vegetariana por quilo com 
15 saladas e 12 pratos quentes.

avenida ary ribeiro valadão filho, s/n (centro), (62)3446-
1634. Seg. a dom., 12h30/16h30. Cartão de crédito: todos; 
cartão de débito: todos

Jardim de maytrea
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cachoeira do macacão
dos lugares incrivelmente bonitos da Chapada dos 
Veadeiros, esse é um dos menos visitados. o cami-
nho é o mesmo do Complexo de Cachoeiras dos Ma-
caquinhos, mas segue adiante após uma bifurcação. 
apenas veículos 4x4 conseguem vencer a estrada 
cheia de buracos e as travessias de rios até o início 
da trilha. de lá, são 2 km até o alto da queda e mais 1 
km até a base, com vegetação exuberante e bons po-
ços para banho. um totem de pedra bem semelhante 
a uma igreja leva o nome de Catedral. No local, pode-
se acampar.

informações: (62)3446-1595 (travessia). Preço: r$ 30
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_o QUe fazer
e M  a L t o  p a r a í s o  d e  g o i á s

complexo de cachoeiras dos macaquinhos
Circuito de cachoeiras que conecta diversas quedas 
e belas piscinas de águas verdes. Fica a 46 quilôme-
tros de alto paraíso de goiás, sendo 15 quilômetros 
de estrada asfaltada e o restante de terra. Na entra-
da do complexo há um camping onde é possível se 
hospedar para aproveitar a região com mais calma. É 
altamente recomendável passar pelo trecho final, já 
perto do camping, apenas com veículos 4×4. a trilha 
que passa pelas cachoeiras é relativamente tranqui-
la, com destaques para o poço do sereno, a Cachoei-
ra da Caverna e a Cachoeira do encontro.

Cachoeira e Camping macaquinhos - rPPn Santuário das Pedras. 
informações: (62) 99983-6378 ou www.macaquinhos.com  
email: macaquinhoschapada@gmail.com

complexo de cachoeiras
dos macaquinhos
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_o QUe fazer
e M  a L t o  p a r a í s o  d e  g o i á s

cachoeira almécegas i e ii e cachoeira de 
são bento
o acesso é pela pousada Fazenda são Bento, na es-
trada entre alto paraíso de goiás e são jorge. para 
chegar à primeira queda, dirige-se por 6 km em es-
trada de terra até o início da trilha. depois de 1,5 km 
de caminhada, chega-se até o mirante da cachoeira, 
um paredão de quartzito. de lá sai uma trilha bem 
íngreme de 600 m até a parte baixa, com poço de ba-
nho. para a almécegas ii, deve-se retornar à porta-
ria e dirigir por 7 km em uma estradinha, seguida de 
uma trilha mais tranquila com 200 m de extensão. 
quem não quiser se esforçar muito pode curtir a Ca-
choeira de são Bento, ao lado da pousada.

rodovia Go-239, km 8. (62)3446-1595 (travessia). Preço: r$ 30

arte nossa
Na principal avenida da cidade, uma loja onde encon-
tra-se tudo quanto é tipo de cristais – importados ou 
da região. o acervo vai de pingentes até robustas pe-
ças de cristal.

avenida ary ribeiro valadão filho, s/n (centro).  
Seg. a dom., 8h/20h

cataratas dos couros/de são vicente
Vamos ser sinceros: uma cachoeira onde é necessário 
dirigir por 50 km, sendo 31 km deles por terra, ideal 
apenas para veículos 4x4, tem que ser uma cachoeira 
com C maiúsculo. as Cataratas dos Couros merecem o 
sacrifício. depois de estacionar o veículo, caminha-se 
por uma trilha tranquila por 800 m até chegar à primei-
ra queda, a Cachoeira da Muralha (20 m, com bom poço 
para banho). a próxima queda está a 900 m de cami-
nhada ao longo do rio dos Couros – tem que colocar 
o pé nas águas, mas há várias piscinas pelo caminho. 
Batizada de almécegas 1000, tem 50 m de queda. outra 
trilha, bem mais íngreme, leva às demais cachoeiras do 
complexo. guias não são obrigatórios, mas, por prudên-
cia, é bom contratá-los.

informações: (62)3446-1000 (alternativas ecoturismo), (62)3446-
1595 (travessia). acesso pelo km 148 da Go-118 para Brasília

alto paraíso de goiás
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cachoeira dos anJos e dos arcanJos
Boa opção para quem viaja em família. Fica dentro 
do parque solarion, com área de camping, a 13 km 
de alto paraíso, com acesso por estrada de terra. a 
trilha é bem sossegada e se bifurca, levando para as 
duas cachoeiras com bom poço para banho.

estrada do moinho, km 15. informações: (62)3446-1595 (tra-
vessia). Preço: r$ 10

Jardim de maytrea
Na estrada entre alto paraíso de goiás e são jorge, 
logo após passar pelo rancho do Waldomiro, uma 
cerca separa a estrada de uma vereda de buritis, com 
o Morro da Baleia ao fundo. impossível não parar para 
fotografar. o jardim pertence ao parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros.

Parque nacional da Chapada dos veadeiros. informações: 
(62)3455-1114

cachoeira loquinhas
atração ideal para quem viaja com crianças ou tem 
mobilidade reduzida. a partir do estacionamento 
saem duas trilhas com muito poço para tomar um 
revigorante banho. a mais procurada é feita em uma 
passarela de madeira com 2 km de extensão (ida e 
volta) e poços para banho – o Xamã é uma autêntica 
piscina com peixinhos coloridos.

acesso pela rua do Segredo. (62)3446-1595 (travessia). 
Preço: r$ 25

_o QUe fazer
e M  a L t o  p a r a í s o  d e  g o i á s
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poço sereno

trekking pelo sertão zen
É a grande caminhada mais próxima de alto para-
íso de goiás. protetor solar e muita água mineral 
são indispensáveis na empreitada. são 16 km de 
trekking em meio ao cerrado, com pouca sombra 
pelo caminho. Com alguns trechos bem difíceis, o 
ponto alto é a nascente do rio do Macaco, quando 
se passa no topo de uma cachoeira de 150 m. reco-
mendável contratar um guia.

informações: (62)3446-1000 (alternativas ecoturismo), 
(62)3446-1595 (travessia) acesso pela estrada para o morrão
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_oNde ficar
e M  s ã o  j o r g e

camping taiuá
um dos melhores campings do Brasil. Funciona em 
uma área cheia de árvores. tem cozinha, banheiros lim-
pos e espaço para 160 barracas, sendo que 50 já estão 
montadas e equipadas com roupa de cama e toalhas 
(trocadas todos os dias). pelo terreno, espalham-se 
redes e, curiosamente, camas feitas de bambu – uma 
delas tem 42 m², está a 1,70 m do solo e fica lotada de 
gente a fim de contemplar as estrelas.

rua 6, quadra 8, lote 2 (centro), (61)99822-9666, 3 apartamen-
tos,160 barracas. diária: a partir de r$ 30

  www.facebook.com/camping.taiua/

ecopousada cristal da terra
uma das mais tradicionais da vila de são jorge, tem aco-
modações simples, atendimento bem simpático e boa 
relação custo-benefício. Há duas piscinas no local – uma 
delas climatizada, garantindo o banho sempre quente.

rua 1, quadra 3, lote 1 (centro), (62)3455-1052, 13 apartamentos, 
5 chalés, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, piscina, play-
ground. diária (casal): a partir de r$ 241 (com café da manhã)

  www.pousadacristaldaterra.com.br/site/

baguá pousada
integrada à natureza, a pousada fica próxima à portaria 
do parque Nacional. Há quatro bangalôs com lareira e 
hidromassagem.

rua 1, quadra 16, lote 2 (centro), (61)99816-3829, 2 aparta-
mentos, 5 bangalôs, 5 chalés, ar-condicionado, frigobar, wi-
fi grátis, estacionamento, piscina. diária (casal): a partir de 
r$ 320 (com café da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão 
de débito: todos    www.baguapousada.com.br

pousada mundo dha lua
Nas acomodações, colchas de tear, objetos de buriti, 
roupa de cama branquinha, varanda e boa ventilação. e, 
em toda a pousada, clima de sossego e tranquilidade, 
com serviço familiar.

rua 12, quadra 12, lote 10 (centro), (62)/3455-1099, 11 apar-
tamentos, ar-condicionado, frigobar, tv a cabo, wi-fi grátis. 
diária (casal): a partir de r$ 205 (com café da manhã). Car-
tão de crédito: todos; cartão de débito: todos

  http://abr.ai/2zN2o4L

pousada casa das flores
Com quartos confortáveis e boa área externa, que inclui 
piscina, restaurante e uma vitrola com discos antigos. 
o café da manhã oferece creme de frutas, omelete e 
banana à milanesa.

rua 10, quadra 14, lote 2 (centro), (62)3455-1055, 21 apar-
tamentos, ar-condicionado, wi-fi grátis, bar, restaurante, 
hidromassagem, massagem, piscina, sauna. diária (casal): 
a partir de r$ 277 (com café da manhã). Cartão de crédito: 
todos; cartão de débito: todos

  www.pousadacasadasflores.com.br/index.php

morro da baleia
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_oNde comer
e M  s ã o  j o r g e

buritis
Faz sucesso o rodízio com 21 tipos de massas, servi-
das durante o jantar. No restante do dia, podem ser 
pedidas separadamente.

rua 12, quadra 7, lote 10 (centro), (62)3455-1044. Seg. a 
dom., 11h/21h

nenzinha
quem volta exausto das trilhas encontra o self-servi-
ce desse restaurante, que estende a hora do almoço 
até as 18h. serve 10 saladas e 10 pratos quentes.

rua 11, quadra 6, lote 2 (centro), (62)3455-1023. Seg. a dom., 
12h/18h. Cartão de crédito: a, m, v; cartão de débito: todos

lua nova
a tradicional pizzaria Lua de são jorge mudou ape-
nas de nome, mas continua servindo as redondas 
mais famosas da vila, como a que leva abobrinha, 
gorgonzola, mussarela e pimenta.

rua 1, quadra 1, lote 13 (centro), (62)3455-1054. Seg., ter. e 
qui. a dom., 18h/1h, fecha qua. Cartão de crédito: todos; cartão 
de débito: todos

santo cerrado risoteria café
Como o nome sugere, é um ótimo local para provar 
risotos, em especial o que leva sabores do cerrado, 
como o de frango e pequi. o jantar à luz de velas pri-
vilegia os casais, que ainda preferem as mesas na 
varanda, com o parque Nacional à vista. sextas e sá-
bados tem música ao vivo. 

viela C, quadra 8, lote 2 (centro), (61)99974-1150. qui. a dom., 
17h/21h, fecha seg. a qua. Cartão de crédito: m, v; cartão de 
débito: todos
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salto do rio preto e cachoeira do garimpão
dentro do parque Nacional, dá para fazer a trilha, re-
lativamente tranquila e com alguma sinalização, sem 
guia. Caminha-se 11 km (ida e volta) rumo ao majes-
toso salto do rio preto (120 m), com um lindo miran-
te, mas sem acesso à parte baixa, e à Cachoeira do 
garimpão, um pouco mais baixa (80 m), mas onde se 
pode nadar no poço. No retorno, ainda há uma parada 
para banho nas Corredeiras do rio preto.

Parque nacional da Chapada dos veadeiros. informações: (62) 
3455-1114

cânion 2 do rio preto e cachoeira dos 
cariocas
também dentro do parque Nacional, a distância per-
corrida é semelhante à trilha do salto do rio preto, 
mas a dificuldade é maior. Muitas formações rocho-
sas aparecem pelo caminho. No Cânion 2, há um bom 
poço para banho. a 1 km dali, em trecho de forte des-
cida, a Cachoeira dos Cariocas (30 m) também tem 
uma piscina natural, além de uma prainha com areia 
branca. Não é preciso contratar guia.

Parque nacional da Chapada dos veadeiros. informações: (62) 
3455-1114

travessia das sete quedas
trekking de 23 km de extensão percorrido em dois ou 
três dias, atravessando um longo trecho de cerrado, 
campos rupestres e um antigo caminho feito por ga-
rimpeiros. No primeiro dia, caminha-se 17 km até a 
área de camping, com alguns locais para banho de rio 
pela trilha. além disso, o camping está bem próximo 
das sete quedas, um conjunto com pequenas cacho-
eiras. a 100 m do camping, há um banheiro (o parque 
não fornece papel higiênico). o segundo dia é mais 
sossegado, com apenas 6 km de caminhada, mas a 
trilha termina a 12 km de são jorge, onde fica a por-
taria. É obrigatório fazer agendamento prévio no site 
do parque (icmbio.gov.br/parnachapadadosveadei-
ros/) e também contratar um guia (Cat de são jorge, 
(62)3455-1090).

Parque nacional da Chapada dos veadeiros. informações: (62) 
3455-1114

cachoeira das almécegas



trilha das seriemas
Com apenas 800 m, é indicada para quem visita o par-
que na companhia de crianças. plana, tem como ponto 
final uma pequena queda no Córrego rodoviarinha.
 
Parque nacional da Chapada dos veadeiros.  
informações: (62)3455-1114

cachoeira do segredo
uma das caminhadas mais divertidas – e molhadas – 
da região. para alcançar o intento, uma cachoeira de 
115 m de altura, atravessa-se por 14 vezes o leito dos 
rios segredo e são Miguel, com várias paradas para 
banho, a melhor delas no meio do caminho, numa 
prainha com um poço cheio de peixes. são 2h30 de ca-
minhada só no trecho de ida, ou seja, bom preparo físi-
co é fundamental. É recomendável contratar um guia.
 
acesso pela estrada para Colinas do Sul. informações: 
(62)3446-1595 (travessia). Preço: r$ 35 (o ingresso deve ser 
adquirido no restaurante máximo, em São Jorge)

cachoeira do abismo e mirante da Janela
a 3 km de são jorge, uma trilha dois-em-um para 
curtir uma das mais bonitas paisagens da Chapada 
dos Veadeiros. ao lado do estacionamento, uma ca-
sinha serve café e água. os primeiros 2 km até a Ca-
choeira do abismo, que só se forma na época das 
chuvas, são bem tranquilos. o bicho pega a seguir: 
são mais 2 km agora em terreno bem íngreme – tan-
to subida quanto descida, com alguns corrimões para 
auxiliar. a recompensa é um mirante em formato de 
janela para o salto do rio preto, no parque Nacio-
nal da Chapada dos Veadeiros. um visual arrebatador. 
 
acesso pela rodovia Go-239 para alto Paraíso de Goiás.  
informações: (62)3446-1595 (travessia). Preço: r$ 15

_o QUe fazer
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vale da lua
uma clássica atração da Chapada, realmente merece o 
nome que tem. após uma trilha tranquila de 600 m, che-
ga-se a um vale com superfície cinza, que, como foi es-
culpido por um rio, remete a uma cratera lunar. Como não 
pode deixar de ser, não faltam lugares para tomar banho.
 
acesso pela Go-239 para alto Paraíso de Goiás.  
informações: (62)3446-1595 (travessia). Preço: r$ 20

encontro das águas
Boa atração para quem viaja com crianças na faixa dos 
10 anos. em um trecho de cânions, os rios são Miguel 
e tocantinzinho se encontram formando praias de águas 
cristalinas. É 1 km de caminhada até o mirante no alto do 
cânion com vista para o encontro, mais 1 km até as praias. 
Fica a 19 km distante de são jorge em estrada de chão.
 
acesso pela estrada para Colinas do Sul. 
informações: (62)3446-1595 (travessia). Preço: r$ 15

galeria preguiça
a fachada colorida chama a atenção de quem caminha 
por são jorge. dentro da loja, encontra-se uma das pre-
ciosidades da região: o cerrado é o tema das obras de 
arte vendidas – e que decoram muitas pousadas locais. 
os artistas plásticos Cris Maia e Marcos Brasil confec-
cionam as telas cheias de vida.
 
rua 1, s/n (centro). telefone: (62)3455-1083. Seg. e ter. e qui. a 
dom., 14h/22h, fecha qua.

cachoeira morada do sol 
da portaria, dirige-se 2,5 km em estrada de terra até o 
começo da trilha plana e sombreada de 2 km. a cacho-
eira em si tem apenas 5 m, mas vale mesmo pelo belo 
mirante com vista para um paredão de pedras e uma 
sequência de piscinas naturais.
 
acesso pela estrada para Colinas do Sul. informações: (62)3446-
1595 (travessia). Preço: r$ 20

_o QUe fazer
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poço sereno
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pousada aldeia cayana
o cartão-postal da pousada é um enorme carvoeiro. 
Bem no centro do terreno, a árvore domina a paisagem 
e forma uma sombra convidativa a belos descansos. 
ao redor dela estão os quartos e o espaço usado para 
o café da manhã, com direito a passarinhos cantando. 
Não há televisores nas acomodações.

estrada para Colinas do Sul (zona rural), (61)3245-7735, 10 
apartamentos, frigobar, wi-fi grátis, estacionamento, bar, 
restaurante, piscina, sala de jogos, sauna. diária (casal): a 
partir de r$ 250 (com café da manhã). Cartão de crédito: to-
dos; cartão de débito: todos    www.pousadacayana.com.br

pousada aruana
um pouco afastada do centro, tem quartos espaçosos, 
mas bem simples, com o básico para uma boa noite de 
sono. a decoração rústica, mas elegante, com piso de 
cimento queimado, se repete na área em que é servido 
o elogiado café da manhã, com opções veganas.

rua márcia Cristina, quadra 1, lote 1 (Cavalcantinho), (62)3494-
1562, 12 apartamentos, wi-fi grátis, estacionamento, bar, res-
taurante. distância de Cavalcante: 4 km. diária (casal): a partir 
de r$ 190 (com café da manhã). Cartão de crédito: todos; car-
tão de débito: todos    www.aruanacavalcante.com.br

pousada fazenda veredas
rústicos, os apartamentos têm vista para um paredão 
rochoso. É em direção a ele, aliás, que caminham os hós-
pedes para conhecer as sete cachoeiras espalhadas pelo 
terreno da pousada. o tamanho das quedas varia entre 
20 m e 80 m - a trilha até elas tem 2 km.

acesso pela estrada para Colinas do Sul (zona rural), 
(62)99668-1330, 16 apartamentos, frigobar, estacionamento, 
bar, restaurante, cachoeira, cavalo, pesca, piscina, sala de jo-
gos. distância de Cavalcante: 5 km. diária (casal): a partir de 
r$ 250 (com café da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão 
de débito: todos    pousadafazendaveredas.com.br

pousada vale das araras
o dono é guia turístico e sabe tudo sobre a região. Mas, 
se não quiser fazer os passeios com ele, a própria pou-
sada é uma atração em si. em 30 minutos de trilha, você 
chega à Cachoeira de são Bartolomeu e ao belo poço 
do Buriti, piscina natural a 300 m da queda d’água. Não 
aceitam menores de 10 anos.

estrada para Colinas do Sul, km 3 (zona rural), (62)99665-
4447, 2 apartamentos, 7 chalés, wi-fi grátis, estacionamento, 
bar, restaurante, cachoeira, piscina, sauna. distância de Ca-
valcante: 3 km. diária (casal): a partir de r$ 220 (com café da 
manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos

  www.valedasararas.com.br
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canela de ema
o cerrado mostra toda sua força, não somente nas re-
ceitas, mas em toda a decoração e nas exposições tem-
porárias promovidas pela casa. o tambaqui pode ser 
provado como bolinho (petisco) ou cozido com leite de 
coco e azeite de dendê, acompanhado de arroz de baru.

rua 1, quadra 29, lote 250 (centro), (62)99931-9755. qui. a 
sáb., 13h/21h, dom. 13h/20, fecha seg. a qua. Cartão de crédi-
to: m, v; cartão de débito: todos

flor do cerrado
Na praça principal, tem jeito de boteco e serve porções, 
pratos feitos e executivos, como o filé a parmegiana, a 
picanha na chapa e o filé de peixe frito.

Praça diogo Cavalcante, quadra 11, lote 88 (centro). (62)99634-
1079. ter. a dom., 8h/23h, fecha seg. Cartão de crédito: m, v; 
cartão de débito: todos

cerveJaria aracê
artesanal, a cerveja aracê é vendida em chope e na 
garrafa (long neck ou 600 ml). o simpático casal for-
mado pelos chilenos Manolo Murga e soledad rami-
rez mostra a produção aos clientes e também serve 
comidinhas típicas de seu país, como empanada e 
sopaipilla, um tipo de pastelzinho.

estrada para Colinas do Sul km 1 (Chácara aracê), (62)99804-
2501. Seg., ter. e qui., 14h/22h, sex. e sáb., 14h/0h, dom. 
14h/22h, fecha qua. Cartão de crédito: m, v; cartão de débito: 
todos
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cachoeira do prata
quem gosta de estrada de chão e cachoeiras encontra 
um prato cheio. É preciso dirigir por 62 km pela terra até 
chegar ao local. ao longo de 2 km do rio da prata, per-
corre-se uma sequência de quatro pequenas quedas com 
ótimos poços para banho em águas cristalinas. outra op-
ção, para quem gosta de uma caminhada mais pesada, 
é enfrentar uma trilha íngreme de 7 km até deparar-se 
com a Cachoeira rei do prata, com 23 m. É recomendável 
a contratação de um guia.
  
acesso pela estrada para São José (fazenda ouro fino). informa-
ções: Cat Cavalcante, (62)3446-1595. diária, em média: r$ 150. 

ponte de pedra
o mote do passeio é ver um arco natural de pedra com 
15 m de altura sobre o rio são domingos, que divide o 
parque Nacional da Chapada dos Veadeiros de uma re-
serva particular. após passar pelo arco, o rio despenca 
em uma cachoeira de quase 100 m (sem acesso à base). 
No local, há piscinas naturais com água cristalina e gela-
dinha. para chegar, caminha-se 7 km em uma trilha de 
dificuldade moderada, mas que exige bastante do joelho. 
obrigatória a contratação de um guia.

acesso pela estrada para Colinas do Sul (fazenda renascer).
informações: Cat Cavalcante, (62)3446-1595. Preço: r$ 15 (o 
ingresso deve ser adquirido na Pousada vale das araras).

mirante da ave maria
No meio do caminho para a Cachoeira de santa Bárbara, 
a 300 m da estrada em caminhada sossegada, fica esse 
mirante com vista para as montanhas da Chapada e para 
a Cachoeira da ave Maria, um fino fio de água entre pa-
redões que despenca por 90 m – não há acesso à queda.

acesso pela estrada para engenho ii. informações: Cat Caval-
cante, (62)3446-1595

_o QUe fazer
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cachoeiras de santa bárbara e da capivara
a partir da comunidade quilombola Kalunga, no engenho 
ii, a estrada de terra piora bastante. alguns seguem a pé de 
lá (com um guia local que deve ser contratado na comuni-
dade), outros conseguem dirigir por mais 4 km até o início 
da caminhada, mas exigindo bastante do veículo. em 20 
minutos, chega-se à Cachoeira de santa Bárbara, com seu 
estonteante poço de água cristalina, alternando cores ver-
de e azul. de volta à comunidade Kalunga, depois de uma 
descida em pedras, alcança-se a Cachoeira da Capivara.  

acesso pela estrada para engenho ii. informações: (62)3446-
1595 (travessia). Preço: r$ 20

cachoeira das almécegas


