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Aventura no Coração do Brasil!



De�nição
Expedição Jalapão

O Jalapão está situado no extremo leste do estado do Tocantins. O cenário é um dos mais exuberantes do Brasil: cachoeiras cristalinas,
piscinas naturais verde-esmeralda, chapadões e dunas alaranjadas de até 40 metros de altura. Neste roteiro, você conhecerá as
principais atrações do Jalapão e terá como clímax o rafting – descida de rios em botes in�áveis - pelo Rio Novo, um oásis de águas
límpidas e potáveis.  
O roteiro tem caráter expedicionário e percorre integralmente a região. O acesso a região não é fácil já que a maioria das estradas não
são asfaltadas, o que dá a sensação de estar no meio de um rali, por isso oferecemos o transporte em veículo 4x4 exclusivo e projetado
especialmente para oferecer uma vista privilegiada.O roteiro aliado ao transporte, aos cuidados com alimentação e a hospedagem
fazem essa viagem uma experiência inesquecível.

A temporada escolhida para as expedições é o verão tocantinense, entre junho e agosto, época em que o índice pluviométrico é zero.

A Quatro Elementos e a Território Selvagem Canoar são pioneiras e responsáveis pela introdução do turismo no Jalapão, em 1997.

Sendo reconhecidas como as principais operadoras de Turismo de Aventura do Brasil com expertise para proporcionar uma viagem 

surpreendente e segura.



Programa
Expedição Jalapão

O ponto de partida da Expedição Jalapão é a cidade de Palmas, capital do Tocantins, que recebe voos diários
Latam, GOL e Azul. As saídas acontecem sempre aos domingos, com retorno em Palmas na quinta-feira.
O pacote inclui duas noites de hotel: sábado para domingo (antes da expedição) e quinta para sexta-feira (após a
expedição).
A Expedição Jalapão tem partida e chegada em Palmas. Os primeiros dias são dedicados a visitar os principais
atrativos do Jalapão:

• Serra do Gorgulho: pequena serra com formações arenosas irregulares, isolada na imensidão plana do Jalapão.

• Morro da Catedral: chama atenção por ter o formato de uma fachada de catedral �ca entre São Félix e Novo

Acordo. Quem visita o Jalapão se impressiona com seus imensos horizontes vez ou outra, esses vazios in�nitos são

quebrados com a visão dessas serras deslumbrantes.

• Novo Acordo, São Felix do Tocantins, Mateiros e Ponte Alta do Norte: cidades típicas do interior tocantinense.

• Cachoeira do Formiga: corredeira com poço  formado pelas esverdeadas águas do rio Formiga.

• Fervedouro: poço com fundo de areia onde nascem dois olhos d’água, com tal força que permitem �utuar 
 no �uxo. 

• Dunas do Jalapão: formadas por erosões da Serra do Espírito Santo, são rodeadas pelo Riacho de Areia 
 e representam uma das mais belas paisagens do Brasil. 



Os dois últimos dias do roteiro são marcados pelo sensacional rafting no Rio Novo, conhecido pelas divertidas e desa-
�adoras corredeiras, que aliado aos incríveis visuais das chapadas, buritis e paradisíacas praias de areia �na e alaranjada, é 
considerado um dos cinco melhores passeios de rafting do mundo. Durante a expedição pelo rio o grupo segue autosu�-
ciente, com todos os itens de acampamento e alimentação acondicionados em sacos estanque, em uma experiência 
única de total isolamento do mundo civilizado e integração com a natureza. 

O clímax do percurso de rafting é a chegada à Cachoeira da Velha com duas quedas em forma de ferradura com 10 

metros de altura e 100m de largura. Após uma portagem (desvio pela margem do rio) os botes de rafting 

permitem uma travessia estratégica para a ilha central abaixo da cachoeira, e a consequente visita às cavernas atrás das 

cortinas de água, um privilégio apenas para os participantes da Expedição Jalapão. Após a visita à Cachoeira da Velha se 

inicia a Sessão Êxtase, com 1,5km de corredeiras contínuas de classe IV! A chegada à Palmas acontece na quinta-feira 

seguinte, à noite. Portanto, o retorno à cidade de origem só pode ser feito a partir do dia seguinte.
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Obs.Todo o deslocamento é realizado com o caminhão Mamute ou camionete F250 e snacks são servidos durante os trajetos. *O ROTEIRO, POR SER REALIZADO EM UMA REGIAO REMOTA E COM ESCASSOS
RECURSOS PODE SOFRER ALTERAÇÕES OU ATRASOS DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, QUEBRAS MECÂNICA OU ALGUM FATOR QUE POSSA COMPROMETER A SEGURANÇA DO GRUPO.

Dia 1 – Sábado Dia 2 – Domingo Dia 3 – Segunda-feira Dia 4 – Terça-feira

Dia 5 – Quarta-feira Dia 6 – Quinta-feira

• Traslado para Palmas (não incluso no pacote). 
• Recepção no aeroporto.Traslado até 
 a Pousada.
• Dia livre para conhecer Palmas e região.

• Café da manhã no acampamento. 
•25Km de muita água limpíssima, com vários 
trechos onde se pode nadar e apreciar a beleza do 
rio. Parada para lanche reforçado no percurso e, no 
�nal da tarde acampamento na Praia dos Buritis 
Pelados 
•Jantar e pernoite.

• Café da manhã no acampamento. 
•  8Km trecho �nal do rafting, visita e banho na Cachoeira da 
Velha. Seguimos no trecho com as melhores corredeiras. 
Após o piquenique na prainha da velha, seguiremos para 
Palmas. Acomodação e pernoite em hotel. (jantar não 
incluso).

• Saída dos participantes às 7h. 
• Deslocamento passando por Novo Acordo, Serra do 
Gorgulho, Rio Novo, Rio Preto e Catedral.
• Pernoite no acampamento na RPPN Catedral.

• Café da manhã no acampamento. 
• Saída as 07h30. – deslocamento para São Felix.
• Cachoeira do Formiga : banho de cachoeira. 
• Fervedouro : banho nas nascentes de águas 
limpidas.  
• Deslocamento para Mateiros. 
•  Jantar e  pernoite no acampamento na 
Praia dos Cariocas.

 CRONOGRAMA BÁSICO DE ATIVIDADES

• Café da manhã no acampamento. 
• Manhã livre para banho na praia dos cariocas.
• Saída 10h00 - deslocamento para as Dunas.
• Parada para banho e almolanche na praia do 
Liliu (rio Novo - águas límpidas e potáveis).
• Dunas.
• Retorno para pernoite na praia dos Cariocas. 

• PALMAS / ORIGEM  - Traslado ao aeroporto 
de Palmas para embarque de retorno à origem.

Dia 7 – Sexta-feira

Atrativos principais Duração PreçoNível de di�culdade
idade mínima 

Calendário de saídas

 Serra do Gorgulho, Morro da Catedral, Cachoeira do
Formiga (banho de rio), Fervedouro (�utuação nas nascentes
de água), Dunas (caminhada e contemplação do pôr do sol),
Rafting no rio Novo (contemplação, descida de corredeiras

e acampamentos em praias paradisíacas) e Cachoeira da Velha
(contemplação e banho de cachoeira).

10 anos
5 dias de expedição, 

7 dias no total. 

 Junho R$2.805,00

Julho R$ 3.299,00
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1 e 2 - Caminhão Mamute e Camionete Safari - veículos especiais para o 
Jalapão.

 3 e 4 - Serra do Gorgulho e Catedral

1 2

3 4
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5 e 6 Fervedouro do Ceiça 7 e 8 Cachoeira do Formiga  

5 6

7 8
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9 e 10 - Dunas

9 10

11 12

11 e 12 - Pôr do Sol e Artesanato
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13 e 14 - Acampamento
15 e 16 - Alimentação

13 14

15 16
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17  - Rio Novo um dos maiores rios de água ainda potável do mundo.
18 - Bote cargueiro - essencial para o sucesso da  expedição.

19 e 20 - Rafting

17 18

19 20
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21 22

23 24

21 e 22 - Acampamento na Praia dos Buritis.
23 e 24 - Corredeiras no rio Novo.
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25 a 28 - Cachoeira  da Velha - integração total  com a natureza.

25 26

27 28



  Informações complementares

A atividade tem cobertura de Seguro Saúde/Viagem da Tríade Corretora de
Seguros (assegurada pela Porto Seguro), durante todo o período da viagem,
conforme coberturas abaixo:

Assistência médica hospitalar por acidente: R$ 50.000,00
Morte acidental: R$ 50.000,00
Translado Médico: R$ 20.000,00
Medicamentos em caso de acidente pessoal: incorporado à cobertura de 
assistência médica para acidente
Assistência odontológica por acidente: incorporado à cobertura de assistência 
médica para acidente
Regresso Sanitário: R$ 20.000,00
Extravio de Bagagem: R$ 1.500,00
Danos de Bagagem: R$ 300,00

Hospedagem: 
Em Palmas as duas noites de hospedagem incluídas no pacote (antes e depois 
da expedição) são em Pousada .
 com check in após as 12h e check out até as 12h.



  Informações úteis

• Clima - curiosamente o período que vai de maio a setembro é chamado de verão, mesmo sendo inverno no hemisfério sul. 
 O motivo é que nesta época não chove e as pessoas aproveitam para veranear.
• Pluviosidade: o período chuvoso vai de outubro a abril com cerca de 1.600 mm e o período de seca vai de maio a setembro com  média de 77mm.
• Temperatura: a temperatura média anual é de 25,8ºC com a máxima em setembro de 39ºC.
• Geologia: a região é caracterizada pela formação Urucuia, com predominância no solo de areias quartzosas.
• Vegetação: a cobertura vegetal da região é composta basicamente por cerrados e campos. No extremo leste encontra se uma zona de transição (ecotono) 
 entre o cerrado e a caatinga.
• Infraestrutura:  é praticamente inexistente, não havendo postos de gasolina, agência bancária ou outros "benefícios da tecnologia". 
 Estaremos nos aventurando com muito pouco contato com a civilização.
• Apesar da região visitada não ser foco de febre amarela, aconselhamos que todos os passageiros se vacinem com 10 dias de antecedência da data de saída 
 da viagem. Como a vacina pode causar reações, consulte o seu médico antes .
• Não se exceda nos itens de vestuário, faz muito calor na região e pelo clima extremamente seco, é muito difícil “suar a camisa”.
• Tenha sempre nos traslados no caminhão Mamute ou camionete uma pequena mochila de ataque, com os seus itens pessoais mais imprescindíveis, sunga ou 
maiô/biquíni,  algumas roupas leves e toalha de banho.
• Não esqueça de levar seus remédios pessoais, estaremos totalmente isolados da civilização.
• Para quem tiver mais tempo para conhecer a região, indicamos em Palmas a Praia da Graciosa e o distrito de Taquaruçu, 
 com mais de 100 cachoeiras catalogadas, a 30km de Palmas.

• Durante a expedição de rafting usar:
 - camiseta de manga comprida 
 (de preferência clara e leve – tecido tecnológico como dry �t)
 - bermuda (sunga ou biquíni por baixo)
 - boné
 - óculos escuros
 - calçado com sola de borracha que �xe bem no pé 
  (Crocs  e sandálias não são permitidos)
 - protetor solar, protetor labial e repelente
 - máscara de mergulho e snorkel (opcional)

• Para levar acoplado nos sacos estanques fornecidos pela organização da expedição durante 
 o percurso de rafting:
  - 3 camisetas extras 
   (aconselhável levar 1 de manga comprida)
  - 1 bermuda
  - 1 agasalho
  - 1 calça comprida (leve)
  - 1 tênis ou sandália para o acampamento
  - 2 pares de meias
  - 1 sunga / biquíni

- 1 lençol
- higiene pessoal (shampoo e sabonete 
 de preferência biodegradáveis)
- 1 toalha
- medicamentos de uso pessoal
- 1 lanterna com pilhas extras
- 1 saco de dormir ou cobertor
-1 travesseiro.
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  Normas e Regras para participar das atividades

O programa inclui: 
• Traslado aeroporto de Palmas / Pousada / aeroporto de Palmas 
• Transporte para o Jalapão em veículo 4x4 (Caminhão Mamute) / Camionete F250 Safari
• 2 pernoites em Palmas em Pousada com café da manhã 
• Todas as refeições durante o período de expedição no Jalapão
• Todos os equipamentos de rafting (bote, remos, coletes e capacetes)
• Todo equipamento de camping (exceto saco de dormir)
• Isolante térmico in�ável para os acampamentos
• Guias especializados
• Seguro viagem
 
O programa não inclui:
• Refeições em Palmas
• Gorjetas
• Bebidas
• Saco de dormir 
• Telefonemas 
• Outras despesas pessoais
• Demais serviços não mencionados.

Menores que ainda não completaram 12 anos necessitam de autorização para viajar sozinhos. A autorização pode ser obtida nos postos 
do Juizado de Menores, mediante solicitação de um dos pais, avós, tios ou irmão maior de 21 anos. Os menores que já completaram 12 anos 
não precisam de autorização para viajar desacompanhados
A idade mínima para participar da Expedição Jalapão é 10 anos.
As saídas estão sujeitas a um número mínimo de 6 participantes para ser con�rmada. Caso uma saída tenha menos do que 6 passageiros 
con�rmados 7 dias antes de seu início, ela será cancelada e o dinheiro devolvido aos clientes com reservas para a referida data.
Para a con�rmação de uma reserva é necessário o preenchimento do Termo de Informação e Risco e do contrato, além do pagamento 
conforme “De acordo” estabelecido via email do valor da Expedição.
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Para mais informações:

Alline Cassetari
corporativo@territorioselvagem.com.br

(14)3653.5592
(14)99109.2683


