
 

Chapada dos Veadeiros com Cavalcante – 8 dias 

 1º Dia - Origem / Brasília - Alto Paraíso 
Recepção no aeroporto de Brasília até às 12h:00 (meio dia) para translado de Brasília sentido Alto Paraíso. Almoço no meio da 
tarde em Alto Paraíso e acomodação em pousada escolhida. 
 
 2º Dia - Vale do Macaquinho 
Após o café da manhã, faremos um translado de mais ou menos 50km passando pela borda leste da Chapada, com vistas do 
final da Chapada dos Veadeiros e do Vão do Paranã, um desnível de 800m de altura.  Chegaremos na fazenda Santuário das 
Pedras, onde caminharemos 2km no vale do rio Macaquinho, que forma grandes cachoeiras e cânions com piscinas de águas 
verdes e paredes de quartzito. Visitaremos as 3 primeiras cachoeiras: Cânion da Pedra Furada, cachoeira da Caverna e 
cachoeira dos Dois Saltos, local onde o Macaquinho encontra com o rio Fundão na queda, entrando em um cânion de 40m. 
Retornaremos para almoço em Alto Paraíso no fim da tarde. 
 
 3º Dia – Vale do Macacão 
Logo depois do café da manhã, faremos um deslocamento em veículo 4x4 até o vale do Macaco. Faremos uma trilha de 5km 
até o local onde o Rio Macaco começa a sair da Chapada dos Veadeiros, formando um grande complexo de cachoeiras. 
Visitaremos a cachoeira da Escadaria, uma queda positiva de 30m, e em seguida a cachoeira Catedral, com 50m de queda e 
uma enorme piscina com dois níveis. Retornamos para almoço em Alto Paraíso no fim da tarde.  
 
 4º Dia – Cachoeira do Dragão 
Neste dia visitaremos o mais novo atrativo da Chapada dos Veadeiros. Acordaremos bem cedo para seguir em veículo 4x4 até 
o início da nossa aventura, serão 14km de trilha pesada no total, atravessando cânions e paredões com incríveis visuais, boa 
parte por dentro d’água, até chegar ao espetáculo de cachoeira, onde o córrego Macaquinhos despenca a uma altura de 40 
metros (recomenda-se o uso de neoprene e coletes). Retornaremos pelo mesmo caminho para almoço em Alto Paraíso no fim 
da tarde. 

 5º Dia - Cachoeira Santa Bárbara & Cachoeira Capivara 
Faremos check-out da pousada em Alto Paraíso após o café da manhã e depois nos deslocaremos até o município de 
Cavalcante, em seguida mais 25km até o Engenho, parte do sítio histórico Kalunga, antigo quilombo de escravos refugiados da 
Bahia que foram descobertos na década de 70. Visitaremos o principal atrativo natural da comunidade Kalunga, Santa Bárbara, 
com 30m de altura e um belo rio de águas verde esmeralda com grandes piscinas. Após Santa Barbara iremos conhecer mais 
um atrativo da comunidade Kalunga, a cachoeira formada pelo rio Capivara quando as águas despencam pelo incrível cânion 
da Capivara, no inicio do vão das Almas, a principal região da comunidade Kalunga. Faremos uma caminhada curta por uma 
trilha com trechos íngremes. Visitaremos uma bela piscina de água verde esmeralda, onde cai a cachoeira Capivara de um 
lado e a cachoeira do córrego Tiririca. No final do passeio faremos um almoço preparado pelos Kalungas na vila Engenho e 
retornaremos para hospedagem em Cavalcante na pousada escolhida. 
 
 6º Dia - Ponte de Pedras 
Logo após o café da manhã, visitaremos um dos mais impressionantes atrativos da chamada "Calha Norte do Parque Nacional", 
a Ponte de Pedras. Faremos um traslado de 4 km e uma caminhada de 7 km com grau de dificuldade médio-pesado. A ponte 
de Pedras fica no limite norte do Parque Nacional, um impressionante arco de pedras natural com 30m de altura passando por 
cima do Rio São Domingos, o divisor natural do Parque. É possível subir no arco, de onde se tem uma bela vista do final da 
Chapada pelas escarpas da Serra Santana e do Vão do Paranã. Tomaremos um banho nas águas escuras do rio São Domingos 
e faremos um lanche antes de começar a caminhada de volta. Chegada em Cavalcante para almoço no fim da tarde e 
pernoite. 
 
 7º Dia – Complexo do Rio Prata e Cachoeira Rei 
Após o café da manhã, faremos um deslocamento de 50km passando pela Chapada da Piteira, um belo cenário com campinas 
repletas de buritis e águas cristalinas. Iremos conhecer o Rio Prata, um grande complexo de cachoeiras com água verde 
esmeralda e com várias duchas para banho. Passaremos o dia no Rio Prata e retornaremos para Cavalcante no final do dia para 
almoço. 
 
 8º Dia – Poço Encantando - Brasília / Origem 
Café da manhã cedo e check-out da pousada em Cavalcante. Faremos um deslocamento até a cachoeira do Poço encantado, 
com 40m de altura e uma bela praia. Seguimos para banho e almoço em Alto Paraíso. Traslado de Alto Paraíso para o 
aeroporto de Brasília - chegada prevista para 18h00 horas. Embarque para a cidade de origem. 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/local." 

SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS 
 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

 



 
OBS: No período de chuvas, a atividade acontecerá conforme as condições climáticas.  

INCLUI: Hospedagem em Alto Paraíso (4 noites) e em Cavalcante (3 noites) com café da manhã, Refeições em regime de meia 
pensão (café da manhã, almoço ou jantar), kit lanche de trilha, guias credenciados, passeis conforme o descritivo, traslados 
Brasília-Alto Paraíso-Cavalcante-Brasília.  
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


