
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BURITI ADVENTURE 
 
 
CNPJ: 27.814067/0001-16 

Guia credenciado/Matricula/Condutor responsável: Oziel Mascarenhas, 2016-042 

 

 

 buriti_adventure                                          buritiadventure 

 +55 (63) 9 8424-5822                                    ozielmascarenhas@hotmail.com 

 

 

Roteiro de 5 dias no Jalapão: 

 

1º Dia 

Saída de Palmas às 8h 

 Cachoeira Escorrega Macaco 

 Cachoeira da Roncadeira (Trilha de 1500 metros) 

 Ponte Alta (almoço) 

 Cachoeira da Pedra Furada 

 Pôr do Sol na Pedra Furada 

Pernoite em Ponte Alta 



 

 

2º Dia 

Saída de Ponte Alta às 8h 

 Lagoa do Japonês (almoço) 

 Cânion da Sussuapara 
 

Pernoite em Ponte Alta 
 
 

3º Dia 

Saída de Ponte Alta às 8h  
 

 Cachoeira da Velha 

 Prainha do Rio Novo (almoço)* 

 Pôr do Sol nas Dunas  

 

*Devido à localização, não há proximidade de local para almoço, então será feito lanche com frutas, sucos, 
refrigerante, misto e guloseimas doces. 

Pernoite em Mateiros 

 

4º Dia 

Saída de Mateiros às 8h 

 Fervedouro dos Buritis 

 Comunidade de Mumbuca 

 Fervedouro do Ceiça 

 Fervedouro do Rio Sono (almoço) 

 Cachoeira do Formiga  

 Fervedouro das Macaubas (opcional) 

Pernoite em São Félix 

 

5º Dia 

Saída de São Félix às 8h 

 Fervedouro Bela Vista 

 Fervedouro do Alecrim 

 Cachoeira das Araras (almoço) 

 Serra da Catedral 

 Morro Vermelho 

Saída para Palmas às 13h, chegando às 19h. 

 

 



 

 

 

No pacote está incluso:  

 Translado: Palmas_Jalapão/Jalapão_Palmas 

 Guia credenciado com o carro 4x4 abastecido  

 Hospedagem (Café da manhã, Wi-Fi, Ar condicionado, chuveiro frio e quente) 

 Almoço e Jantar (varia o local, conforme os passeios) 

 Entrada nos atrativos 

 Água mineral 

No pacote não está incluso despesa de caráter pessoal, seguro viagem. 

 

Passeios opcionais: 

 Trilha da Serra do Espirito Santo para ver o nascer do sol – R$ 100 por pessoa 

 Rafting na Cachoeira da Velha – R$ 200 por pessoa (No local há equipe credenciada para este passeio, 
não tendo vínculo com a empresa Buriti Adventure) 

 

 

Observações: 

Não há caixas eletrônicos nas cidades próximas.  Leve dinheiro em espécie para gastos pessoas e/ou compras 
dos artesanatos feitos com capim dourado. 

Em caso de cancelamento do pacote de turismo por iniciativa do CONTRATANTE, o valor do sinal ficará retido 
como crédito por um ano, a contar da data de aviso de cancelamento, segundo as condições abaixo listadas: 

 Cancelamento com mais de 30 dias de antecedência: retido 10% do valor total. 

 Cancelamento entre 29 e 7 dias de antecedência: retido 100% do sinal pago. 

 Cancelamento a menos de 7 dias: será cobrado valor integral contratado. 

 

O que levar:  

Repelente e Protetor solar                                                  Kit de higiene pessoal 

Toalha para os passeios                                                       Máquina fotográfica 

Chapéu/boné                                                                         Óculos escuros 

Remédios de uso pessoal                                                     Tênis ou bota para caminhada 

 

Encantos do Jalapão – Descrição retirada do site oficial: http://www.turismo.to.gov.br 

 

Destino já conhecido pelos apaixonados pelo ecoturismo e turismo de aventura. Localizada no Estado do 
Tocantins, a região encanta por suas águas abundantes, chapadões e serras com clima de savana, além da 
paisagem de cerrado, com direito a dunas alaranjadas, rios encachoeirados, nascentes e impressionantes 
formações rochosas. 

http://www.turismo.to.gov.br/


 

 

A cada ano, cresce o número de brasileiros e estrangeiros que se aventuram rumo ao Norte do Brasil em busca 
desse, que já é um dos principais destinos do ecoturismo do país. A maioria dos atrativos está localizada nas 
cidades de Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins. Em meio a 34 mil km² de 
paisagem árida, a região é cortada por uma imensa teia de rios, riachos e ribeirões, todos de águas 
transparentes e potáveis. 

Os atrativos garantem diversão o ano inteiro, seja no período chuvoso ou de estiagem, de acordo com o perfil 
e interesse do turista. Para os mais aventureiros, a região é ideal para prática de esportes, entre eles o rafting, 
a canoagem, o rapel e as trilhas a pé e de bicicleta. 

Entre os atrativos mais procurados estão a Cachoeira da Velha, uma enorme queda d’água em forma de 
ferradura de aproximadamente 100 metros de largura e 15 metros de altura; as Dunas, cartão postal do 
Jalapão, composto por areias finas e alaranjadas que chegam a 40 metros de altura; os Povoados do Mumbuca 
e Prata, comunidades remanescentes de quilombos, cuja visitação possibilita ao turista vivenciar a cultura 
local; a Serra do Espirito Santo, formação rochosa onde é possível apreciar a flora da região; a Cachoeira do 
Formiga, um encantadora nascente de água verde-esmeralda; e os Fervedouros, com suas águas 
transparentes, nas quais é impossível afundar. 

A preocupação em manter preservada essa incrível riqueza natural é representada pela presença de vários 
instrumentos de conservação, como o Parque Estadual do Jalapão, o Parque Nacional das Nascentes do Rio 
Parnaíba; a Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins; a Área de Preservação Ambiental (APA) Serra da 
Tabatinga; e a Área de Proteção Ambiental (APA) Jalapão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOS TIRADAS PELOS CLIENTES DO BURITI ADVENTURE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


