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PARQUE
NACIONAL Cha
DOS VEADEIROS

 DESTINO NACIONAL

C
riado há mais de sessenta 
anos, o Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, 

localizado no nordeste do 
Estado de Goiás, abrange cinco 
municípios: Alto Paraíso de 
Goiás, Cavalcante, Teresina de 
Goiás, Nova Roma e São João 
d’Aliança, alcançando uma área 
de 240.611 hectares de cerrado, 
abrigando espécies e formações 
vegetais únicas, centenas de 
nascentes e cursos d’água, além 
de rochas com mais de um 
bilhão de anos, propiciando uma 
experiência extraordinária aos 
visitantes com paisagens de rara 
beleza, de feições que se alteram 
ao longo do ano.

pada
O parque também preserva 

áreas de antigos garimpos, 
como parte da história local. 
Foi declarado Patrimônio 
Natural da Humanidade pela 
UNESCO, em 2001.

Além da conservação, o 
parque tem como objetivos 
a pesquisa científica, a 
educação ambiental e 
a visitação pública. A 
caminhada e os banhos de 
cachoeira são as principais 
atividades, nas imensas 
paisagens da Chapada, em 
uma viagem pelo cerrado 
brasileiro nas antigas rotas 
usadas por garimpeiros, hoje 
utilizadas pelos visitantes.
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A entrada está localizada no 
distrito de São Jorge, a 36 km 
do município de Alto Paraíso de 
Goiás. São 260 quilômetros da 
capital do país, Brasília. O acesso 
é feito pela BR-020, em direção à 
Formosa-GO. No trevo, por carro 
o turista pode pegar a BR-010, 
sentido Alto Paraíso. Após cruzar 
a divisa do Distrito Federal com 
Goiás, a BR-010 passa a se chamar 
GO-118. Chegando a Alto Paraíso, 
ao ver  o trevo à esquerda em 
direção a São Jorge seguindo pela 
GO-239 por mais 36 km você terá 
acesso a este paraíso.

O caminho de São Jorge até a 
portaria do Parque tem menos 
de 1 km de extensão, sendo 
possível ir caminhando, de 
bicicleta ou de carro.

APÓS O TÉRMINO DAS 
RESTRIÇÕES IMPOSTAS 

PELA PANDEMIA DA 
COVID-19, O PARQUE 

PODERÁ SER VISITADO 
DURANTE O ANO TODO. 

NORMALMENTE, O 
PERÍODO DE SECA VAI 
DE MAIO A OUTUBRO 

E AS CHUVAS SE 
ESTENDEM DE 

NOVEMBRO A ABRIL.
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Sete
Quedas

 DESTINO NACIONAL

No início do percurso, o visitante 
deve seguir as setas vermelhas por 
3 km e seguir a bifurcação à direita 

para a Travessia das Sete Quedas. A 
partir dali, as setas são na cor laranja. 
Chegando ao Cânion 1, há uma placa 

indicando o início da Travessia. A 
paisagem possui diversas fisionomias, 

como campos rupestres, veredas, 
além do cerrado strictu sensu até a 

primeira passagem do Rio Preto, onde 
deverá cruzar a diagonal formada 

pelos dois postes laranja, um em cada 
lado da margem. Até ali, o visitante 
percorreu 10 km. Após atravessar o 

rio, o visitante irá percorrer mais 7 km 
por uma trilha histórica da época do 

garimpo, conhecida como Fiandeiras, 
passando por campos sujos e limpos 

e adentrando pelo cerrado rupestre 
até chegar ao acampamento das Sete 

Quedas, próximo ao Rio Preto, com 
água de boa qualidade e capacidade 

para 30 visitantes por noite.

TRAVESSIAS DAS 
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DOS SALTOS, CARROSSEL 
E CORREDEIRAS

O percurso é feito na maior parte 
do tempo em terreno acidentado e 
bastante pedregoso. Na ida, inclui a 
passagem pelo local conhecido como 
Garimpo, considerado o maior garimpo 
de cristal de quartzo da região quando 
estava em atividade (1912 a 1961). Nesta 
área do Parque são avistadas lindas 
veredas e tem-se uma bela noção do 
verdadeiro esplendor da Chapada dos 
Veadeiros. Depois de aproximadamente 
4 km de caminhada, chega-se ao 
Mirante do Salto do Rio Preto (salto de 
120 m), ponto alto do percurso, de onde 
se vê a queda d’água, cenário de perder 
o fôlego. A 800 metros dali está a 
Cachoeira do Garimpão (salto de 80m), 
onde é possível tomar banho no rio, em 
área limitada devido ao nível da água. 

Depois de uma subida bastante 
íngreme de cerca de 800 metros, 
que pode ser bastante cansativa, 
chega-se à placa de sinalização para 
o mirante e poço do Carrossel. Desse 
ponto, o visitante pode optar por ir 
até as Corredeiras do Rio Preto pela 
estrada de serviço do Parque ou 
pela trilha que passa pelo mirante do 
Carrossel. As corredeiras do Rio Preto 
é um ótimo local para tomar banho 
de rio, nas hidromassagens formadas 
em suas pequenas quedas. Há uma 
trilha suspensa de 230 metros para as 
Corredeiras com acessibilidade para 
pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida, desde o estacionamento na 
estrada de serviço do parque.

Trilha

ficarONDE
Todos os municípios da região 
da Chapada dos Veadeiros 
dispõem de diversificadas 
opções de hospedagem como: 
campings, pousadas e hotéis.
Entre em contato com os 
Centros de Atendimento ao 
Turista (CAT) de cada município 
para maiores informações.
No interior do Parque Nacional 
não há opções de hospedagem.



40

 DESTINO NACIONAL DESTINO NACIONAL

O percurso é feito em trilha 
pedregosa, plana e sem muitos 
aclives, passando por lugares 
com sombra, bicas com água 
e paisagens belíssimas. Após 
cerca de 5 km de caminhada, 
chega-se a uma bifurcação. 
Seguindo à esquerda mais 1 km, 
o caminho leva à Cachoeira das 
Cariocas. À direita, por cerca de 
800m, está o Cânion II.

Na Cachoeira das Cariocas 
o Rio Preto se divide em duas 
quedas. A descida até o poço 
é íngreme e requer atenção 
redobrada. Lembre-se: não se 
arrisque sem necessidade e se 
não estiver seguro. Voltando pelo 
mesmo caminho em meia hora de 
caminhada o visitante chegará ao 
Cânion II, por onde se atravessa 
blocos de pedra até chegar a um 
grande poço para banho. Na época 
das chuvas, somente um pequeno 
trecho do poço é utilizado, devido 
à forte correnteza do Rio Preto. 

A caminhada final de retorno 
até o Centro de Visitantes tem 
cerca de 3,5 km de extensão.

DOS CÂNIONS
E CACHOEIRAS CARIOCAS

Trilha

Fauna

Um encanto a parte é 
a grande variedade de 
espécies em todos os 
ambientes do cerrado, 
que dispõem de muitos 
recursos ecológicos, 
abrigando comunidades de 
animais com abundância 
de indivíduos, alguns com 
adaptações especializadas 
para explorar o que fornece 
seu habitat.

Cerca de 50 das 100 
espécies de mamíferos 
(pertencentes a 67 
gêneros) estão presentes 
no Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros 
que apresenta ainda mais 
de 830 espécies de aves, 
150 de anfíbios (das quais 
45 são endêmicas), 120 
espécies de répteis (das 
quais 45 são endêmicas). g

ALGUMAS 
ESPÉCIES EM 
EXTINÇÃO 
ENCONTRADAS 
NA CHAPADA DOS 
VEADEIROS

TRILHA DA

O percurso ocorre em 
terreno plano e bem 
marcado até chegar no 
córrego rodoviarinha, onde 
é possível tomar banho 
na época das chuvas. Esta 
trilha é recomendada para 
pessoas com dificuldade 
de locomoção, como 
idosos, grávidas e crianças.

Siriema

• Anta
• Araras
• Lobo-guará
• Pato-mergulhão
• Tamanduá-bandeira




