
Serra do Espírito Santo 



Vista aérea das Dunas e Serra do Espírito Santo  no Jalapão 



	 O Jalapão é uma área de 34 mil 
quilômetros quadrados (maior que o estado 
de Alagoas) na região leste do Tocantins que 
engloba cinco áreas de conservação, entre 
elas um parque estadual. Um dos cerrados 
mais preservados do Brasil, tem uma 
natureza exuberante para quem sabe ver: 
cachoeiras cristalinas, dunas de até 40 
metros de altura, chapadas de até 800 
metros de altura e uma riquíssima flora que 
inclui o famoso capim dourado. Mesmo 
assim ainda é um segredo para a maioria da 
população pois o acesso é bastante 
precário, sendo necessário um veiculo 4x4.  	
	 A temperatura média é de 30ºC e as 
estações se dividem em seca (de junho a 
outubro) e chuvosa (de novembro a maio). 
A densidade populacional é de menos de 
um habitante por quilômetro quadrado, 
uma das menores do país. 
	 O Parque Estadual do Jalapão foi 
criado em 2001 e tem quase 160 mil 
hectares espalhados pelos municípios de 
Mateiros e São Félix. A paisagem é árida mas 
cortada por uma teia de rios que forma 
diversos oásis de vegetação, como as 
veredas e matas de galeria. A fauna local é 
constituída por veados-campeiros, onças, 
antas, raposas, tamanduás, lobos-guarás e 
outros animais. 
	 No interior do parque se encontra 
uma comunidade de quilombolas fugidos 
da Bahia chamada “Mumbuca”. Este foi um 
dos primeiros lugares a iniciar o artesanato 
usando o capim dourado da região. 

Sempre-viva (Paepalanthus elongatus) e vereda ao fundo 



1º Dia – 22/junho - Palmas 

Chegada e pernoite no Hotel Araguaia. Dia livre. 

Praia do Prata, Lago de Palmas 



2º Dia – 23/junho - Palmas / Ponte Alta 

07:00 – Saída de Palmas com destino a Taquaruçu. 
08:40 – Chegada em Taquaruçu (cachoeiras 
Roncadeira e Escorrega Macaco - trilha mod. 3 km) 
11:30 – Saída de Taquaruçu com destino a Ponte Alta. 
12:30 – Chegada em Ponte Alta. 
12:40 – Almoço. 
14:00 – Saída com destino ao Cânion Sussuapara. 
15:40 – Saída com destino ao Morro da Cruz e Morro 
da Pedra Furada, onde apreciaremos o pôr do sol.  
20:00hs – Jantar e pernoite. Cachoeira Roncadeira 

Cânion Sussuapara 



3º Dia – 24/junho - Ponte Alta / Mateiros 

05:00 – Saída com destino a Cachoeira da Velha e 
Prainha do Rio Novo, com parada para fotos da aurora 
ao longo do caminho.  
13:00 - Piquenique na Prainha. 
14:00 – Saída com destino as Dunas do Jalapão onde 
apreciaremos o pôr do sol, considerado um dos mais 
belos do Jalapão. 
18:30 – Saída das dunas rumo a Mateiros. 
19:30 – Chegada em Mateiros. 
20:00 – Jantar e pernoite. Cachoeira da Velha 

"Paepalanthus sp.", conhecido como chuveirinho 



Prainha do Rio Novo 



Serra do Espirito Santo com capim dourado no primeiro plano, no acesso as Dunas do Jalapão 



Dunas do Jalapão 

Morro da Catedral 



4º Dia – 25/junho - Mateiros 

04:00hs – Saída de Mateiros rumo a Serra 
do Espírito Santo. 
05:00hs – Início da trilha (dificuldade 
moderada 6,5 km - aproximadamente 40 
minutos de ascensão mais 40 minutos de 
caminhada no topo da serra) rumo ao 
mirante onde teremos uma visão 
privilegiada do Parque Estadual do Jalapão 
e das Dunas. 
11:00hs – Saída com destino a Mateiros. 
12:00hs – Almoço. 
14:00hs – Saída de Mateiros rumo ao 
Fervedouro dos Buritis. 
16:00hs – Saída com destino a Cachoeira da 
Formiga (piscina natural com água 
cristalina).
20:00hs – Jantar e pernoite. 

Fervedouro dos Buritis 





Cachoeira da Formiga 



5º Dia – 26/junho - Mateiros / Palmas 

08:00 – Saída de Mateiros com destino ao Povoado 
Mumbuca.
10:00 – Visita ao fervedouro do Ceiça. 
12:00 – Almoço. 
14:00 – Após o almoço saída com destino a Palmas, 
passando pelo Morro da Catedral. 
20:00hs – Previsão de chegada no Hotel Araguaia em 
Palmas. Jantar livre. 

6º dia – 27/junho - Dia livre - fim da expedição. Vaqueiro em frente ao Morro da Catedral 

Artesanato em capim dourado no povoado de Mumbuca 



Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) Tucura quebrachera (Tropidacris collaris) 

Graxaim (Cerdocyon thous)  Corujas-buraqueiras (Athene cunicularia) 



O QUE ESTÁ INCLUÍDO:
• Acompanhamento e orientação fotográfica durante a viagem 
com Zé Paiva; 
• 02 noites em Palmas no Hotel Araguaia e 3 noites no Jalapão 
nas pousadas Águas do Jalapão em Ponte Alta e Santa Helena 
em Mateiros em quartos duplos com 2 camas separadas ou 1 
cama de casal; 
• Em 23, 24, 25 e 26/junho no Jalapão: Guia de turismo 
especializado, transporte em carro 4x4, combustível, 
hospedagem em quarto duplo, alimentação, seguro viagem e 
taxa de visitação nos atrativos. 
• Livro Expedição Natureza Tocantins de Zé Paiva autografado. 

 O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO: Passagens aéreas, transfers de 
chegada e partida de/para aeroporto – Palmas - aeroporto, 
equipamento fotográfico, gorjetas, refeições, bebidas, 
telefonemas, seguros e demais serviços não mencionados. 

 VALORES POR PESSOA:

Hospedagem quarto duplo: 
Depósito em conta: 1 + 1 de R$ 1.955,00 (reserva + saldo até 
13/abril) ou R$ 3.688,00 à vista 
Cartão de crédito – paypal: 4 x de R$ 1.010,00 

Hospedagem quarto individual:  
Depósito em conta 1 + 1 de R$ 2.262,00 (reserva + saldo até 
13/abril) ou R$ 4.267,00 à vista 
Cartão de crédito – paypal: 4 x de R$ 1.168,00.  
  
Prazo para inscrições: 13/abril
* VAGAS LIMITADAS! Máximo de 12 e mínimo de 7 pessoas. 
** saída com grupo menor garantida mediante valor adicional - 
consulte. Dunas do Jalapão 



POLÍTICA DE CANCELAMENTO:  

A desistência voluntária por parte do cliente antes da viagem 
deverá ser formalizada por escrito e enviado à 
info@braziltrails.com . Nesta situação, independente do prazo 
ou da antecedência, o valor referente à inscrição de 15% do 
valor total não será devolvido (valor para bloqueio de hotéis e 
demais reservas). Os valores restantes pagos seguirão política 
de acordo com o abaixo: 

> Até 60 dias do início da viagem: 50% do valor total;  

> Até 45 dias do início da viagem: 30% do valor total;  

>Após esta data: Sem devolução.  

>O não comparecimento na data, hora e local de apresentação 
determinados para o embarque será considerado no-show, 
implicando na perda total do valor pago. O passageiro que, por 
livre e espontânea vontade, se desligar do grupo durante a 
viagem ou trocar a hospedagem contratada, assumirá toda e 
qualquer despesa decorrente dessa atitude, sem o direito a 
reembolso. Sobre o valor da multa serão adicionados, se 
houver:  
• taxas da administradora (se pago com cartão de crédito) 
 • tarifa de DOC (se a conta de crédito não for no Banco 
Bradesco).

Não nos responsabilizamos por custos de remarcação e/ou 
cancelamento de passagens aéreas e/ou reservas de 
hospedagem além daquelas incluídas no pacote. 
*Reservamo-nos o direito de cancelar o tour no caso de 
condições climáticas que possam interferir na segurança dos 
viajantes.

Gavião-de-rabo-branco  










