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3. ROTEIROS ECOTURÍSTICOS 
 
O Inventário e Diagnóstico turísticos desenvolvidos na região do Cantão, as 
observações in loco feitas durante sobrevôos, visitas técnicas e a análise dos atrativos 
e recursos ecoturísticos regionais, levaram à proposição de roteiros específicos com 
enfoque nas possibilidades mercadológicas, e em concordância com a proposição 
inicial de valorizar as principais (e diferentes) características do Pólo. 
 
Verificou-se que alguns atrativos já apresentam freqüência significativa de pessoas 
residentes no entorno e, em alguns casos, de turistas que utilizam intensamente as 
áreas ribeirinhas para banhos, veraneio, esportes, atividades culturais, entre outros, 
caracterizando, em alguns casos, um uso desordenado e predatório dessa áreas. 
 
Como a utilização atual se antepõe aos moldes preconizados conceitualmente pelo 
ecoturismo e propostos para as áreas, optou-se por ampliar as ações para além das 
restrições previstas pelo ecoturismo, no sentido de estimular o redirecionamento 
gradual da exploração turística destas áreas. A situação ideal será alcançada a partir 
da implantação de equipamentos específicos, da educação dos turistas e da 
capacitação dos empreendedores atuais e futuros; uma vez que não será possível 
"eliminar" a visitação atual dos atrativos de forma radical ou definitiva. Trata-se de um 
processo que, a partir dos investimentos e esforços propostos, tenderá a se organizar. 
 
Paralelamente, propõem-se atividades e equipamentos voltados para a inserção do 
Pólo do Cantão no mercado nacional como destino ecoturístico na sua concepção 
original,de forma a estimular que os atrativos atuais e aqueles propostos tenham um 
uso ordenado para garantir sua sustentabilidade ambiental e consolidar os roteiros 
específicos para o público diferenciado do ecoturismo e seus conseqüentes benefícios 
para as comunidades, os empreendedores e os turistas. 
 
Apresenta-se, a seguir, um roteiro específico de observação de fauna nos Pólos do 
Cantão, do Jalapão e de Palmas, dois roteiros exclusivamente para o mercado externo 
e cinco roteiros que atendem o mercado interno.  
 
3.1 Roteiro de observação de fauna 
 
Toda a prospecção dos ambientes e locais de acesso (trilhas) em campo durante a 
avaliação do potencial ecoturístico da região teve como regra básica o uso de 
características ambientais/físicas/econômicas destinadas a minimizar ou excluir os 
impactos oriundos do turismo desordenado. 
 
Encontra-se anexa (Anexos E) a relação de itens que foram utilizados como base 
conceitual para a prospecção e a seleção dos ambientes/atributos na avaliação do 
potencial ambiental das áreas selecionadas para a implantação de projetos de 
ecoturismo. Propõe-se que estes itens sejam utilizados em eventuais atividades de 
continuidade da identificação da avifauna existente no Pólo Ecoturístico do Cantão. 
Apresenta-se, também, a relação dos itens utilizados para o planejamento dos 
ambientes destinados à implantação de um roteiro de ecoturismo (Anexo F). 
 
Segue a descrição do roteiro de observação de fauna.
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Tabela ROT 01. Roteiro de observação da fauna nos Pólos do Cantão, do Jalapão e de Palmas 

Dia Localidade Período Atividades Fauna associada Coordenadas 

Manhã Acomodação em  hotel na cidade   
1 Palmas 

Tarde  Observação da fauna na reserva a 
montante da Barragem do Rio Tocantins  

Palmas Manhã Observação Fauna na reserva a montante 
da Barragem do Rio Tocantins 

• Jaburu; Jabiru mycteria • Cabeça-seca; Mycteria americana • 
Colhereiro; Ajaia ajaja • Pato-corredor; Neochen jubata • Cigana; 

Opisthocomus hoazin • Águia pescadora; Pandion haliaetus • Harpia; 
Harpia harpyja • Águia chilena; Geranoaetus melanoleucus • Gavião-

pega-macaco; Spizaetus ornatus • Jacupoi; Penelope ochrogaster • 
Arara-canindé; Ara ararauna • Arara-vermelha; Ara chloroptera • 

Chororó-de-goiás; Cercomacra ferdinandi • João-do-araguaia; 
Synallaxis Simoni • Tamanduaí; Cyclopes didactylus • Cachorro-
vinagre; Speothos venaticus • Ariranha; Pteronura brasiliensis • 

Lontra; Lontra longicaudis • Onça-pintada; Panthera onça • 
Suçuarana; Puma concolor • Anta; Tapirus terrestris • Jacaré-açú; 
Caiman crocodylus • Jacaretinga; Melanosuchus niger • Tartaruga; 
Podocnemis  spp • Aruanã; Osteoglossum bicirrhosum • Pirarucú; 

Arapaina gigas • Bicuda; Boulengerella spp • Cachorra; 
Acestrorrhynchus spp • Piranha; Serrasalmus spp • Pirarara; 

Phractocephalus hemioliopterus • Pintado; Pseudoplatystoma 
fasciatum • Araia-de-fogo; Potamotrygon motoro 

 

2 

Serra do 
Lajeado Tarde  

Saída para P.E. Lajeado. Observação de 
fauna do Cerrado 
Dormir em Palmas 

• Urubú-rei; Sarcoramphus papa • Águia chilena; Geranoaetus 
melanoleucus • Mutum-do-sudeste; Crax fasciolata • Tucano-toco; 
Ramphastos toco • Arara-vermelha; Ara chloroptera • Papagaio-

verdadeiro; Amazona aestiva • Tamanduá-bandeira; Myrmecophaga 
tridactyla • Tatú-canastra; Priodontes maximus • Suçuarana; Puma 
concolor • Anta; Tapirus terrestris • Veado-campeiro; Ozotocerus 

bezoarticus 

10°13´858´´S 
48° 14´820´´W 

3 Rio Balsa Manhã Trilha ao longo da floresta de galeria do 
Rio Balsa 

• Jacupoi; Penelope ochrogaster • Mutum-do-sudeste; Crax fasciolata 
• Tucano-toco; Ramphastos toco • Arara-canindé; Ara ararauna 

09° 57´314´´S 
47° 58´706´´W 
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Dia Localidade Período Atividades Fauna associada Coordenadas 

3 Vale das 
Araras Tarde  Observação fauna no cerrado + vereda 

Dormir em São Felix 

• Urubú-rei; Sarcoramphus papa • Águia chilena; Geranoaetus 
melanoleucus • Mutum-do-sudeste; Crax fasciolata • Tucano-toco; 
Ramphastos toco • Arara-vermelha; Ara chloroptera • Papagaio-

verdadeiro; Amazona aestiva • Tamanduá-bandeira; Myrmecophaga 
tridactyla • Tatú-canastra; Priodontes maximus • Suçuarana; Puma 
concolor • Anta; Tapirus terrestris • Veado-campeiro; Ozotocerus 

bezoarticus 

10° 12´ 006´´S 
47° 11´06´´W 

4 Serra da 
Galiléia 

Manhã 
Tarde 

Observação fauna no cerrado + vereda 
Dormir na Pousada Rio Novo 

• Codorna-buraqueira ; Nothura minor • Urubú-rei; Sarcoramphus 
papa • Harpia; Harpia harpyja • Águia chilena; Geranoaetus 

melanoleucus • Mutum-do-sudeste; Crax fasciolata • Tucano-toco; 
Ramphastos toco • Arara-azul-grande; Anodorhynchus hyacinthinus • 

Arara-canindé; Ara ararauna • Arara-vermelha; Ara chloroptera • 
Papagaio-verdadeiro; Amazona aestiva • Bico-virado-grande; 

Megaxenops parnaguae • Araponga-de-barbela; Procnias averano • 
Tamanduá-bandeira; Myrmecophaga tridactyla • Tatú-canastra; 

Priodontes maximus • Lobo-guará; Chrysocyon brachyurus • Onça-
pintada; Panthera onça • Suçuarana; Puma concolor • Anta; Tapirus 

terrestris • Veado-campeiro; Ozotocerus bezoarticus 

10° 04´390´´S 
46° 18´134´´W 

5 Rio Novo Manhã 
Tarde 

Observação fauna na mata ciliar do Rio 
Novo + cerrado + cereda 
Saída para dormir em Palmas 

• Merganço-do-sul; Mergus octosetaceus• Arara-canindé; Ara 
ararauna • Anta; Tapirus terrestris 

10° 33´321´´S 
46° 39´681´´W 

6 Lagoa dos 
Pássaros 

Manhã  
Tarde Passeio de barco na lagoa. Dormir no local

• Jaburu; Jabiru mycteria • Cabeça-seca; Mycteria americana • 
Colhereiro; Ajaia ajaja • Pato-corredor; Neochen jubata • Cigana; 

Opisthocomus hoazin • Águia pescadora; Pandion haliaetus • Águia 
chilena; Geranoaetus melanoleucus • Tucano-toco; Ramphastos toco • 

Cervo-do-pantanal; Blastocerus dichotomus • Jacaré-açú; Caiman 
crocodylus • Jacaretinga; Melanosuchus niger • Tartaruga; Podocnemis  
spp • Aruanã; Osteoglossum bicirrhosum • Pirarucú; Arapaina gigas • 

Bicuda; Boulengerella spp • Cachorra; Acestrorrhynchus spp • 
Piranha; Serrasalmus spp • Pirarara; Phractocephalus hemioliopterus • 
Pintado; Pseudoplatystoma fasciatum • Araia-de-fogo; Potamotrygon 

motoro 

11° 07´442´´S 
49° 37 941´´W 
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Dia Localidade Período Atividades Fauna associada Coordenadas 

7 Lagoa dos 
Pássaros Manhã  Passeio de barco na lagoa e trilha. Dormir 

no local 

• Jaburu; Jabiru mycteria • Cabeça-seca; Mycteria americana • 
Colhereiro; Ajaia ajaja • Pato-corredor; Neochen jubata • Cigana; 

Opisthocomus hoazin • Águia pescadora; Pandion haliaetus • Águia 
chilena; Geranoaetus melanoleucus • Tucano-toco; Ramphastos toco• 

Cervo-do-pantanal; Blastocerus dichotomus • Jacaré-açú; Caiman 
crocodylus • Jacaretinga; Melanosuchus niger • Tartaruga; Podocnemis  
spp • Aruanã; Osteoglossum bicirrhosum • Pirarucú; Arapaina gigas • 

Bicuda; Boulengerella spp • Cachorra; Acestrorrhynchus spp • 
Piranha; Serrasalmus spp • Pirarara; Phractocephalus hemioliopterus • 
Pintado; Pseudoplatystoma fasciatum • Araia-de-fogo; Potamotrygon 

motoro 

11° 07´442´´S 
49° 37 941´´W 

8 Boca 
Javaés Manhã Saída de barco até o Cantão 

• Jaburu; Jabiru mycteria • Cabeça-seca; Mycteria americana • 
Colhereiro; Ajaia ajaja • Pato-corredor; Neochen jubata • Cigana; 

Opisthocomus hoazin • Águia pescadora; Pandion haliaetus • Águia 
chilena; Geranoaetus melanoleucus • Tucano-toco; Ramphastos toco • 

Anta; Tapirus terrestris 
• Cervo-do-pantanal; Blastocerus dichotomus • Jacaré-açú; Caiman 

crocodylus • Jacaretinga; Melanosuchus niger • Tartaruga; Podocnemis  
spp • Aruanã; Osteoglossum bicirrhosum • Pirarucú; Arapaina gigas • 

Bicuda; Boulengerella spp • Cachorra; Acestrorrhynchus spp • 
Piranha; Serrasalmus spp • Pirarara; Phractocephalus hemioliopterus • 
Pintado; Pseudoplatystoma fasciatum • Araia-de-fogo; Potamotrygon 

motoro 

09° 44´095´´S 
50° 09´978´´W 
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Dia Localidade Período Atividades Fauna associada Coordenadas 

8 
Confluência 
Rios Javaés 
Javaezinho 

Tarde Dormir na Pousada do Araguaia no 
entorno do Parque. Trilha noturna 

• Jaburu; Jabiru mycteria • Cabeça-seca; Mycteria americana • 
Colhereiro; Ajaia ajaja • Pato-corredor; Neochen jubata • Cigana; 

Opisthocomus hoazin • Águia pescadora; Pandion haliaetus • Harpia; 
Harpia harpyja • Águia chilena; Geranoaetus melanoleucus • Gavião-

pega-macaco; Spizaetus ornatus • Jacupoi; Penelope ochrogaster • 
Arara-canindé; Ara ararauna • Chororó-de-goiás; Cercomacra 
ferdinandi • João-do-araguaia; Synallaxis Simoni • Tamanduaí; 
Cyclopes didactylus • Cachorro-vinagre; Speothos venaticus • 

Ariranha; Pteronura brasiliensis • Lontra; Lontra longicaudis • Onça-
pintada; Panthera onça • Suçuarana; Puma concolor • Anta; Tapirus 

terrestris • Jacaré-açú; Caiman crocodylus • Jacaretinga; 
Melanosuchus niger • Tartaruga; Podocnemis  spp • Aruanã; 

Osteoglossum icirrhosum • Pirarucú; Arapaina gigas • Bicuda; 
Boulengerella spp • Cachorra; Acestrorrhynchus spp • Piranha; 

Serrasalmus spp • Pirarara; Phractocephalus hemioliopterus • Pintado; 
Pseudoplatystoma fasciatum • Araia-de-fogo; Potamotrygon motoro 

09° 50´461´´S 
50° 11´023´´W 

9 Cantão Manhã  
Tarde 

Saída de barco em lagoa e canais do 
Parque Estadual do Cantão. Trilha na 
mata 

09° 44´095´´S 
50° 09´978´´W 

10 Palmas Manhã Retorno Para Palmas 

• Jaburu; Jabiru mycteria • Cabeça-seca; Mycteria americana • 
Colhereiro; Ajaia ajaja • Pato-corredor; Neochen jubata • Cigana; 

Opisthocomus hoazin • Águia pescadora; Pandion haliaetus • Harpia; 
Harpia harpyja • Águia chilena; Geranoaetus melanoleucus • Gavião-

pega-macaco; Spizaetus ornatus • Jacupoi; Penelope ochrogaster • 
Arara-canindé; Ara ararauna •Arara-vermelha; Ara chloroptera • 

Chororó-de-goiás; Cercomacra ferdinandi • João-do-araguaia; 
Synallaxis Simoni • Tamanduaí; Cyclopes didactylus • Cachorro-
vinagre; Speothos venaticus • Ariranha; Pteronura brasiliensis • 

Lontra; Lontra longicaudis • Onça-pintada; Panthera onça • 
Suçuarana; Puma concolor • Anta; Tapirus terrestris • Jacaré-açú; 
Caiman crocodylus • Jacaretinga; Melanosuchus niger • Tartaruga; 
Podocnemis  spp • Aruanã; Osteoglossum icirrhosum • Pirarucú; 

Arapaina gigas • Bicuda; Boulengerella spp • Cachorra; 
Acestrorrhynchus spp • Piranha; Serrasalmus spp • Pirarara; 

Phractocephalus hemioliopterus • Pintado; Pseudoplatystoma 
fasciatum • Araia-de-fogo; Potamotrygon motoro 

09° 44´095´´S 
50° 09´978´´W 

 
Elaboração: Ruschmann Consultores 
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Tabela ROT 02. Roteiro Opcional de Meio Período 
Dia Localidade Fauna Associada Coordenadas 

1 Monte do Carmo 

• Mutum-do-sudeste; Crax fasciolata • 
Tucano-toco; Ramphastos toco • 

Arara-azul-grande; Anodorhynchus 
hyacinthinus • Arara-canindé; Ara 

ararauna • Papagaio-verdadeiro; 
Amazona aestiva • Onça-pintada; 
Panthera onça • Anta; Tapirus 
terrestris • Veado-campeiro; 

Ozotocerus bezoarticus 

10° 45´´ 846´´S

48° 18´831´´W

2 Taquaruçu 
• Jacupoi; Penelope ochrogaster  • 

Mutum-do-sudeste; Crax fasciolata • 
Tucano-toco; Ramphastos toco • Anta; 

Tapirus terrestris 

 

3 
Cachoeira do 

Formiga  

• Jacupoi; Penelope ochrogaster • 
Mutum-do-sudeste; Crax fasciolata • 

Tucano-toco; Ramphastos toco • 
Araponga-de-barbela; Procnias 

averano • Anta; Tapirus terrestris 

10° 20´169´´S 

46° 28´268´´W

4 Morro da Tartaruga 
• Mutum-do-sudeste; Crax fasciolata • 

Tucano-toco; Ramphastos toco • 
Papagaio-verdadeiro; Amazona aestiva

10° 47´ 056´´S

48° 04´156´´W

Elaboração: Ruschmann Consultores 
 
Legenda: 
Roteiro Cerrado 
Roteiro Pantanal 
Roteiro Amazônia 
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3.1.1 Recomendações 
 

Tabela ROT 03. Projetos, Sub-projeto e Produtos 
Grupo Projetos Sub-projeto Produtos 

Obras Viárias 
Readaptação da rede 
viária para minimizar 
impacto na fauna 

 Diminuição dos índices de atropelamentos da fauna 
devido ao aumento da demanda 

Aumento da capacidade 
suporte do ambiente  

Aumento da população de espécies da fauna de 
interesse para a conservação (espécies-chave e 
espécies-bandeira) 

Projeto de mapeamento de habitats críticos 
para a fauna 

Locais de maior concentração de fauna como atrativo 
para o ecoturista Ambiental Projeto de mapeamento e 

censo populacional de 
espécies da fauna de 
interesse para o 
ecoturismo 

Estudo da sazonalidade e abundância de 
aves em ambientes aquáticos 

Estabelecimento de cronograma anual para facilitar a 
observação de aves migratórias 

Gráfico Projeto de elaboração de 
guias de historia natural  

Guia de campo, com as informações da fauna, da 
infra-estrutura disponível, dos acessos e dos locais 
para observação da fauna. 

 Elaboração: Ruschmann Consultores 
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3.2 Roteiros Ecoturísticos* 
 
3.2.1 Considerações sobre possibilidades mercadológicas 
 
É o mercado que definirá questões aparentemente simples nas decisões para 
elaboração de roteiros, por exemplo, o tempo de duração da viagem e dos passeios, a 
abordagem e o enfoque dado a determinado atrativo. 
 
Sabe-se que no Brasil não existem roteiros ecoturísticos que ofereçam saídas 
regulares com mais de oito dias de duração para o mesmo Estado. Tal fato é 
conseqüência do tempo médio de férias do ecoturista – uma semana para usufruir um 
pacote turístico. Destaca-se que mesmo destinos muito ricos em atrativos, e que 
possuem capacidade para roteiros mais longos, apresentam produtos diferenciados 
em módulos de sete ou oito dias. 
 
Em contrapartida, o ecoturista estrangeiro não se vai deslocar de grandes distâncias e 
com elevados custos de transporte aéreo para permanecer um tempo reduzido no país 
escolhido. Ao consultar os catálogos de empresas internacionais de oferta de produtos 
ecoturísticos, descobre-se que nos mercados externos usualmente são utilizados 
roteiros de duas ou três semanas de duração.  
 
Quanto ao perfil das viagens realizadas atualmente para a área de estudo, nota-se 
que, no âmbito internacional, o destino Tocantins é praticamente inexistente, não  se 
encontrando registros de produtos organizados especificamente para este público. No 
entanto, considerando a diversidade de ecossistemas apresentados nos Pólos do 
Cantão, do Jalapão e de Palmas, com a presença de inúmeras fitofisionomias 
características de cerrado, floresta, pantanal e da vegetação quase desértica de 
algumas regiões do Jalapão, pode-se afirmar que este é justamente o principal 
diferencial a ser abordado em futuras iniciativas e campanhas para a abertura de um 
mercado ainda mais promissor, em função do atual panorama mundial.  
 
As peculiaridades de diferentes ecossistemas presentes no Estado favorecem o 
interesse do público estrangeiro, atraindo-o para o Tocantins com o fim de conhecer 
diversas características biológicas do país em uma única região. 
 
Já no plano nacional, salvo pequenas aparições na imprensa, fruto de trabalho isolado 
de alguns empreendimentos como a Pousada do Araguaia e o Centro Canguçu, 
somente o Pólo Ecoturístico do Jalapão vem sendo freqüentado pelas empresas 
especializadas e também pelo visitante independente. Porém, devido à precariedade 
dos meios de hospedagem e alimentação oferecidos ou até mesmo à inexistência 
deles em alguns casos, o mercado vem identificando a região do Jalapão com um 
ecoturismo selvagem e acessível somente para aqueles turistas dispostos a aceitar a 
falta de conforto. 
 
Se, por um lado, essa imagem pode ser interessante para ressaltar as belezas e o 
estado de conservação dos recursos e atrativos naturais de que a região dispõe, por 
outro limita muito a abrangência do mercado potencial e as possibilidades de 
beneficiar as comunidades envolvidas. 
 
Destacam-se, dentre as possibilidades mercadológicas, atrativos e recursos de grande 
relevância e singularidade. A região do Jalapão apresenta locais de grande evidência 
no cenário ecoturístico, com paisagens diferenciadas e selvagens; a região de Palmas 
e entorno possui infra-estrutura de apoio com opções para compor os produtos, e o 

                                                           

 

* Os roteiros propostos para o Pólo Ecoturístico do Cantão estão ilustrados cartograficamente 
na seqüência do descritivo das atividades diárias. 



Cantão, embora menos conhecido do que o Jalapão, apresenta grande potencial pela 
diversificada fauna e flora. 
 
3.2.2 Considerações sobre condições iniciais de viabilidade operacional 
 
Uma vez consideradas as possibilidades mercadológicas dos atrativos e recursos, e 
detectados quais os locais de maior relevância para cada tipo de público, foram 
analisadas as condições de infra-estrutura turística para viabilizar os roteiros 
propostos. Nesta análise, foram ponderados os seguintes pontos: 
 
• acessibilidade e distâncias; 
• qualificação da mão-de-obra empregada; 
• oferta de equipamentos de hospedagem; 
• oferta de equipamentos de alimentação e lazer; 
• oferta de serviços de apoio – transporte local, guias e material informativo. 
 
É importante ressaltar que esta análise não possui o caráter de exclusão dos atrativos 
e recursos que atualmente não se encontram em condições ideais de aproveitamento 
para elaboração dos roteiros e objetivou apenas ordenar as prioridades de 
investimentos para indicar possibilidades de desenvolvimento ecoturístico no Estado.  
 
Uma vez iniciados os primeiros trabalhos de agências e operadoras, naturalmente 
poderão surgir outras possibilidades. Assim, o próprio mercado se encarregará de 
revê-los e aprimorá-los, em função de novos elementos que forem surgindo e do 
aprendizado advindo da experiência adquirida. 

 



3.2.3. Roteiros para o mercado externo 
 
3.2.3.1 Jalapão e Cantão 
 
Este roteiro foi elaborado considerando-se condições favoráveis de infra-estrutura 
básica e turística. Inicialmente o mais indicado para operação de um roteiro para o 
Jalapão e Cantão, em 15 dias, seria compor os módulos em separado do Jalapão e 
Cantão em 8 dias, apresentados a seguir. 
 
Segue a logística operacional do roteiro proposto. 
 
Logística operacional 
 
Tempo de duração:   Total: 15 dias 
     Palmas e entorno: 3 dias 
     Jalapão: 4 dias 
     Cantão: 8 dias 
 
Portão de entrada:    Palmas 
 
Traslados:     Palmas - Taquaruçu: 30km 

Taquaruçu – Pousada do Jalapão: 320 km (via 
Ponte Alta do Tocantins). 

     Pousada do Jalapão – Mateiros: 80 km 
     Mateiros – Lagoa da Confusão: 432 km (via Porto  

Nacional); 540km (via Palmas). 
     Lagoa da Confusão – Fazenda Formosa: 41 km 
     Fazenda Formosa – Fazenda Ponderosa: 220 km 
     Fazenda Ponderosa – Canguçu: 73 km 
     Canguçu – Pium: 223 km     
 
Acessos:    Palmas - Taquaruçu: Rodovia asfaltada. 
 

Taquaruçu – Pousada do Jalapão: Rodovia 
parcialmente asfaltada. Obras de pavimentação 
em curso. 
Pousada do Jalapão – Mateiros: Rodovia de 
terra/cascalho. 
Mateiros – Lagoa da Confusão: Aproximadamente 
duas horas de vôo em avião de pequeno porte. 
Não existe linha regular. 
Lagoa da Confusão – Fazenda Formosa: Rodovia 
não pavimentada. 
Fazenda Formosa – Fazenda Ponderosa: Rodovia 
não pavimentada. 
Fazenda Ponderosa – Canguçu: Rodovia não 
pavimentada 

     Canguçu – Pium: Rodovia não pavimentada. 
Passeios no Jalapão: estradas não pavimentadas 
em estado de conservação regular. Há 
necessidade de uso de veículo com tração nas 
quatro rodas, conforme fatores climáticos. 
Passeios no Cantão: estradas não pavimentadas 
em regular estado de conservação. Há 
necessidade de uso de veículos com tração 4x4, 
dependendo das condições climáticas. 

 



Hospedagem: Em Palmas, existem boas opções de 
hospedagem. Em Taquaruçu, existem duas 
pousadas em construção que atenderão às 
necessidades do mercado. No Jalapão existe 
somente a Pousada do Jalapão, uma antiga sede 
de fazenda que foi adaptada para recepção dos 
ecoturistas, como alternativa de hospedagem. Já 
no Cantão, encontra-se um modelo internacional 
de alojamento para ecoturistas que é o Centro 
Canguçu e a opção de acomodação sugerida em 
fazendas, que, caso seja interesse dos 
proprietários, atenderia perfeitamente às 
necessidades do mercado. 
Palmas: Hotel Rio do Sono, Pousada dos 
Girassóis entre outros que a cidade oferece. 
Dependerá do tipo de público. 
Taquaruçu: Pousada Vale das Araras e Fazenda 
Encantada. 
Jalapão: Pousada do Jalapão. 
Cantão: Canguçu, Fazendas Ponderosa e 
Formosa. 

 
Alimentação:  Compostas basicamente por pratos típicos, as 

refeições são feitas em casas de moradores e 
restaurantes. No Cantão, a proximidade com o 
Araguaia propicia refeições à base de peixes.  
Palmas: A capital do Estado oferece muitas 
opções, destacando aquelas que trabalham com 
comida regional e/ou típica, como a Cabana do 
Sol Restaurante. Dependerá do tipo de público. 
Taquaruçu: restaurantes Chão Preto e Vale da 
Lua e as lanchonetes Raro's Lanches e Lanche 
Carvalho 
Jalapão: Exceto a Pousada do Jalapão que 
oferece pratos variados, não há opções regionais 
bem estabelecidas. Sugere-se uma política de 
estímulo à estruturação de pequenos restaurantes 
especializados em comidas regionais que possam 
vir a oferecer refeições caseiras de qualidade aos 
ecoturistas. 
Cantão: A alimentação fornecida pelas Fazendas 
Formosa e Ponderosa, embora não estejam 
dirigidas ao turismo, mostrou-se farta e saborosa. 
A gastronomia do Centro de Pesquisas Canguçu 
também é muito boa.   

Vendas de produtos 
regionais e artesanato: Palmas: Aeroporto e em algum outro ponto 

próximo ao centro que reúna vários produtos 
artesanais do Tocantins. Uma espécie de “casa do 
artesanato”. 

 Taquaruçu: Na sede ou bem próximo do centro de 
recepção de visitantes. 
Mateiros: Vila de Mumbuca e mais um ponto 
próximo ao centro de Mateiros.  

 
Época:  É possível a visitação durante todo o ano. 

Todavia, no período das cheias, algumas lagoas 

 



do Cantão ficam com acesso prejudicado e 
perdem o fator de atratividade por possibilitarem 
uma dispersão da fauna, que não tem mais 
necessidade de se aglutinar em busca de água. 
Outro fator desfavorável à visitação em período de 
cheias é a ausência das bonitas praias fluviais do 
Rio Araguaia, no Cantão, e do Rio Novo, no 
Jalapão.  

 
Público:  Ecoturistas nacionais e internacionais em 

potencial, grupos de interesse específico como, 
observadores de pássaros e grupos de estudantes 
secundaristas ou universitários. 

 
Temas educação ambiental: Ecossistemas e ecótonos (Cerrado, Pantanal, 

Floresta Amazônica) e biodiversidade associada. 
Seqüestro de carbono, projeto quelônios e 
sistemas hídricos.  

Normas básicas de 
 operacionalização: 

- Respeito à cultura local. 
- Respeito à capacidade de carga de cada 

atrativo. 
- Utilização preferencial de mão-de-obra local 

para prestação dos serviços. 
- Promoção de conscientização ambiental e 

capacitação profissional dos atores envolvidos 
no produto ecoturístico. 

 
 

 

 

 

1º Dia – Recepção no aeroporto de Palmas, traslado e acomodação no hotel 
escolhido. Tour explicativo pela capital do estado, uma cidade jovem, planejada e 
plantada em meio ao ecossistema de cerrado. Ao fim da tarde, apreciação do 
entardecer no mirante 360º, localizado bem próximo da cidade e que oferece vista 
panorâmica da Serra do Lageado e da região. Jantar e pernoite. 
 

2º Dia – Café da manhã e saída em veículo fretado até a Serra do Lageado para 
visita monitorada ao parque estadual. Excelente oportunidade para conhecer de 
mandeira detalhada o ecossistema de cerrado com possibilidades de se observar 
espécies como codorna-buraqueira (Nothura minor), urubu-rei (Sarcoramphus papa), 
águia chilena (Geranoaetus melanoleucus) em seu habitat natural. Lanche de trilha no 
local seguindo então para Taquaruçu  (aproximadamente 40 km) para jantar e 
acomodação na Pousada Vale das Araras ou Fazenda Encantada.  
 
Considerações relevantes:  
1. Tanto a Pousada Vale das Araras como a Fazenda Encantada encontram-se 
atualmente em construção. 
 

3º Dia – Após o café da manhã, trilhas e banhos de cachoeiras em uma das muitas 
opções que a região oferece, permitindo adequar o grau de esforço físico ao perfil do 
ecoturista. Almoço na simpática Vila de Taquaruçu. No decorrer deste dia, tem-se a 
oportunidade de contemplar espécies típicas do ecossistema de cerrado como jacupoi 
(Penelope ochrogaster), mutum-do-sudeste (Crax fasciolata), tucano-toco 
(Ramphastos toco), anta (Tapirus terrestris.). Jantar e pernoite. 
 

4º Dia – Após o café da manhã, saída em veículo fretado com destino à Cachoeira 
da Velha com aproximadamente 15 metros de quedas-d’água por toda a extensão de 
quase 80 metros do Rio Novo. Almoço na recém-construída Pousada do Jalapão e à 

 



tarde tempo livre para curtir a Prainha da Cachoeira. Retorno para jantar e pernoite na 
Pousada do Jalapão. 
 
Considerações relevantes:  
1. Esta pousada encontra-se atualmente em finalização de construção. 
 
 

 

 

 

5º Dia – Café da manhã e saída em veículo fretado para visita a uma das praias 
fluviais do Rio Novo. Tempo livre para apreciar a exuberância das matas ciliares, 
contemplar espécies como merganço-do-sul (Mergus octosetaceus), arara-canindé 
(Ara ararauna), anta (Tapirus terrestris), e banhar-se em águas pra lá de cristalinas. 
Lanche de trilha no local e retorno para jantar e pernoite. 
Opcional: Descida das corredeiras do Rio Novo em botes de borracha (Rafting) em um 
dia com lanche de trilha durante o percurso. 
 
Considerações relevantes:  
1. É necessário melhorar o acesso a locais de entrada e saída de botes e passageiros 
para viabilizar esta opção de passeio para um ou meio dia. 
2. É nesta região do Jalapão que se encontram os principais atrativos; se houvesse a 
possibilidade de chegar em Mateiros por via aérea, muitas outras possibilidades de 
roteiros se abririam. 
3. Não há boas opções de acomodação ou mesmo alimentação. Considera-se 
prioridade máxima a resolução deste problema. 
 

6º Dia – Após o café da manhã, visita ao Fervedouro (aprox. 30 km), onde ocorre 
um forte afloramento do lençol freático em águas muito cristalinas que não deixam a 
pessoa afundar. Segue-se então para a Cachoeira do Formiga para banho em águas 
verde-azuladas e em seguida uma visita à Vila de Mumbuca para apreciação da 
produção artesanal (levar dinheiro trocado para artesanato) e almoço rústico no local. 
Retorno para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Ainda não existe o serviço de alimentação na Vila de Mumbuca 
 

7º Dia – Após o café, traslado ao aeroporto para embarque com destino à Lagoa 
da Confusão. Dia de trocar de paisagem, deixando o semi-árido, quase caatinga do 
Jalapão pelas planícies da região do Cantão, onde a natureza se apresenta com uma 
mistura de cerrado, pantanal e floresta trazendo consigo todas as espécies animais 
associadas a esses ecossistemas. Chegada, recepção e traslado em veículo fretado 
até a Fazenda Formosa (aproximadamente 41 km). No percurso, observação de 
fauna, com destaque para as aves de várias espécies. Recepção, acomodação e 
almoço. À tarde passeio a pé pelos arredores da fazenda. Contemplação do 
entardecer à beira do Rio Formoso, jantar e pernoite.  
 
Considerações relevantes:  
1. Atualmente Lagoa da Confusão não oferece a opção regular de vôo e nem 
aeroporto adequado para receber aviões comerciais. Devido à distância entre Mateiros 
e Lagoa da Confusão fica inviável o acesso por terra. 
2. Os serviços de hospedagem e alimentação ainda não estão disponíveis na Fazenda 
Formosa, mas há algum interesse por parte dos proprietários em implantar receptivo 
para ecoturismo e turismo rural. 
 

8º Dia – Café da manhã e saída em veículo (na seca) ou barco a motor (na cheia) 
para passeio no Lago da Prainha, bem próximo à sede da fazenda, e depois seguir se 
mais 17 km até a Lagoa dos Cervos, onde na estação seca a presença destes animais 
é praticamente certa. Retorno para almoço na fazenda, à tarde, passeio pela estrada 
transpantaneira com intensa observação de fauna. Retorno para jantar e pernoite. 
Neste dia visitam-se vários tipos de fitofisionomias de cerrado e também áreas com 

 



características pantaneiras, o que significa a possibilidade de avistar uma grande 
quantidade de espécies variadas. 
 
Considerações relevantes:  
1 Esta estrada transpantaneira é uma outra opção de acesso a fazenda Formosa, 
sendo necessário a travessia de uma balsa sobre o rio Formoso que atualmente 
encontra se danificada 
 
 

 

 

9º Dia – Após o café da manhã, segue-se viagem em barco motorizado pelos rios 
Formoso e Javaés até a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, para visita a 
uma aldeia de etnia Javaés de nome Boto Velho. Oportunidade de observação de 
intensa da fauna local, principalmente de aves. Recepção, visita monitorada pelos 
índios no espaço da aldeia que conta com um museu local e, logo após, almoço típico. 
À tarde, retorno de barco pelo Rio Javaés, contemplando fauna e flora características 
da região. Jantar e pernoite. 
 

10º Dia – Saída logo após o café da manhã para visita a um dos locais mais 
espetaculares de toda a região do Cantão. Segue-se em veículo fretado por 
aproximadamente 40 km até a fazenda do sr. Enéas, e de lá segue-se em veículo (na 
seca) ou de barco a motor (na cheia) até a Lagoa dos Pássaros, um local privilegiado 
em termos de fauna, com a presença de inúmeros jacarés, capivaras, jaburus, garças 
brancas e cinzas, mergulhões, gaviões, ciganas, entre outras espécies. Retorno à 
sede da fazenda para almoço. No período da tarde, caminhada por uma trilha em um 
trecho da Floresta Amazônica, contemplando em só dia uma grande variedade de 
ecossistemas. No final do dia, retorno para a Fazenda Formosa para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Na Lagoa dos Pássaros, além da diversidade, surpreende também a quantidade de 
animais que lá se encontram dando-nos a impressão de se estar em uma espécie de 
mini-pantanal concentrado. Outro aspecto interessante é que, logo após a lagoa, o Rio 
Dueré desaparece em um sumidouro para reaparecer centenas de metros à frente. O 
local é de grande importância ecoturística, mas é também extremamente frágil e 
requer um ordenamento e estudo de limites de mudanças aceitáveis com urgência. 
2. Ainda com relação à Lagoa dos Pássaros, é necessário averiguar a possibilidade de 
visitação no período das cheias, mas acredita-se ser possível. 
3. A fazenda do sr. Enéas, não oferece serviços de alimentação ou hospedagem; seria 
também uma ótima opção se o proprietário resolvesse trabalhar com ecoturismo além 
da pecuária extensiva. 
4. Os acessos para os deslocamentos entre a Fazenda Formosa e a fazenda do sr. 
Enéas são precários e precisam ser melhorados 
 

11º Dia – Café da manhã e saída em veículo fretado para a Fazenda Ponderosa 
no município de Pium. Recepção nesta fantástica fazenda, acomodação e almoço. À 
tarde, saída em veículo (na seca) ou de barco (na cheia) para visita à Lagoa Bonita 
(10 km), uma das inúmeras lagoas da região. Esta região apresenta diversas espécies 
animais que podem ser vistas em grande quantidade. Apreciação da natureza 
exuberante e contemplação do entardecer na praia de areias brancas da lagoa. 
Retorno para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Os serviços de hospedagem e alimentação não estão disponíveis atualmente. Esta 
fazenda, além de possuir um patrimônio natural fantástico, é extremamente 
organizada, possui ótimas instalações e está muito bem equipada para já começar a 
receber ecoturistas. Porém, tem como atividade principal a pecuária e não se sabe das 
intenções dos proprietários em diversificar seu ramo de atuação para o ecoturismo e 
turismo rural.  
 

 



 

 

 

 

12º Dia – Após o café da manhã, saída em veículo fretado por aproximadamente 
12 km e, então, segue-se por uma bonita trilha de 3 km que passa pelo Cerrado e por 
uma mata de igapó até a chegada a uma praia deserta às margens do Rio Javaés; de 
lá, cruza-se o rio para a paradisíaca Ilha do Padre com suas inúmeras palmeiras. Em 
um mesmo dia de passeio, tem-se o cerrado, a mata de igapó e o próprio rio, com a 
presença de todas as espécies associadas a esses ecossistemas, piquenique no local 
e retorno no final do dia para jantar e pernoite na fazenda. 
 

13º Dia – Café da Manhã e traslado ao porto da fazenda para embarque com 
destino à Pousada do Centro de Pesquisas Canguçu, onde ocorre, dentre outros 
projetos de cunho ambiental, um importante projeto de seqüestro de carbono. 
Acomodação, pequeno passeio de reconhecimento e, após o almoço, caminhada 
monitorada pela trilha do Mato Verde, com possibilidades de se avistarem diversas 
espécies de pássaros. Retorno ao entardecer para jantar. À noite, passeio de barco 
para observação de animais de hábitos noturnos. Pernoite. 
 

14º Dia – Café da manhã e caminhada pela trilha da praia. Retorno para almoço e, 
à tarde, passeio de barco a motor pelo Rio Javaés para contemplação de fauna, com 
direito à praia fluvial de areias brancas. Retorno à pousada para jantar e pernoite. 
Poderão ser avistadas as espécies harpia (Harpia harpyja), arara-vermelha (Ara 
chloroptera), entre outros. 
 

15º Dia – Após o café da manhã, traslado ao aeroporto mais próximo para 
embarque e fim dos serviços prestados. 
 
Considerações relevantes:  
1. Atualmente, não há nas proximidades opções de acesso regular por via aérea ao 
Centro de Pesquisas Canguçu. Por hora, pode-se operar por via terrestre diretamente 
para palmas (aproximadamente 200 km). 
 
Segue o mapa do roteiro: 

 



 



3.2.3.2 Cantão 
 
A seguir é apresentada a logística operacional do roteiro proposto. 
 
Logística operacional 
 
Tempo de duração:   Total: 15 dias 
     Araguacema: 3 dias 
     Caseara: 2 dias 
     Pousada Araguaia: 1 dia 
     Canguçu: 2 dias 
     Fazenda Ponderosa: 4 dias 
     Fazenda Formosa: 3 dias 
 
Portão de entrada:    Araguacema 
 
Traslados:     Araguacema - Caseara: 70 km 

Caseara – Pousada Araguaia: 1 a 3 horas de 
barco, dependendo da velocidade 
Pousada Araguaia – Canguçu: 1 a 3 horas de 
barco 
Canguçu – Fazenda Ponderosa: 73 Km 

     Fazenda Ponderosa – Fazenda Formosa: 220 km 
     Fazenda Formosa – Lagoa da Confusão: 41 Km 
           
 
Acessos:    Araguacema - Caseara: Rodovia Asfaltada. 
 

Caseara – Pousada do Araguaia: Navegação 
fluvial tranqüila pelo rio Araguaia.  
 
Pousada do Araguaia – Canguçu: Navegação 
fluvial tranqüila pelo rio Araguaia.  
 
Canguçu – Fazenda Ponderosa: Rodovia não 
pavimentada. 

 
Fazenda Ponderosa – Fazenda Formosa: Rodovia 
não pavimentada. 

 
Fazenda Formosa – Lagoa da Confusão: Rodovia 
não pavimentada. 

 
Passeios no Cantão: Todas as estradas de 
acesso aos atrativos encontram se sem 
pavimentação, porém oferecem boas condições 
de trafego. Durante o período das cheias, 
necessita se de veículos com tração 4x4. 
 

Hospedagem: Em Araguacema e Caseara, encontram se 
razoáveis alternativas de hospedagem, embora 
ainda não existam empreendimentos dirigidos ao 
público de ecoturismo. Na parte sul do Cantão, 
encontra se um modelo internacional de 
alojamento para ecoturistas que é o Centro 
Canguçu e a opção de acomodação sugerida em 
fazendas, que, caso seja interesse dos 

 



proprietários, atenderiam perfeitamente às 
necessidades do mercado. A Pousada Araguaia 
se apresenta como boa alternativa. 

 
Araguacema: Hotel Restaurante e Pousada 
Araguaia, Pousada Manain, Pousada Jaburus, 
Hotel e Restaurante Beira-Rio, Pousada Londrina, 
Pousada e Restaurante Pôr-do-Sol. 

 
Caseara: Pousada Sonho Meu. 
 
Araguaia: Pousada do Araguaia. 
 
Cantão Sul: Canguçu, fazendas Ponderosa e 
Formosa. 

 
Alimentação:  Uma alimentação a base de peixe fresco, devido a 

proximidade com o piscoso rio Araguaia.  
 

Araguacema: Comida típica/regional - Restaurante 
Beira-Rio, Pousada e Restaurante Pôr-do-Sol, 
Varandas Churrascaria, Tira Ressaca.  

 
Caseara: Churrascaria Gaúcha, Churrascaria 
Tarumã, Restaurante Beira-Rio, Restaurante Pôr-
do-Sol. 
 
Cantão Sul: A alimentação fornecida pelas 
Fazendas Formosa e Ponderosa, embora não 
estejam dirigidas ao turismo, mostrou ser farta e 
extremamente saborosa. A gastronomia do Centro 
de Pesquisas Canguçu também é muito boa.   

Vendas de produtos 
regionais e artesanato: Araguacema: Aeroporto  
 

 Caseara: Parque Estadual do Cantão, no centro de 
recepção de visitantes. 

 
Cantão Sul: Centro de pesquisas Canguçu e 
Fazendas Ponderosa e Formosa. 

  
Época:  É possível a visitação durante todo o ano. Todavia, 

no período das cheias, algumas lagoas do Cantão 
ficam com acesso prejudicado e perdem fator de 
atratividade por possibilitarem uma dispersão da 
fauna que não tem mais necessidade de se 
aglutinar em busca de água. Outro fator 
desfavorável à visitação em período de cheias é 
ausência das bonitas praias fluviais do Rio 
Araguaia. 

 
Público:  Ecoturistas nacionais e Internacionais em potencial, 

grupos de interesse específico, como observadores 
de pássaros e grupos de estudantes secundaristas 
ou universitários. 

 

 



Temas educação ambiental: Ecossistemas, ecótonos e Biodiversidade 
associada (cerrado, pantanal, Floresta amazônica). 
Seqüestro de carbono, projeto quelônios e sistemas 
hídricos são outras possibilidades de tópicos que 
podem vir a ser trabalhados em viagens para 
escolas.  

Normas básicas de 
 operacionalização:  

- Respeito à cultura local. 
- Respeito a capacidade de carga de cada 

atrativo. 
- Utilização preferencial de mão de obra local 

para prestação dos serviços. 
- Promover conscientização ambiental e 

capacitação profissional dos atores envolvidos 
no produto ecoturístico. 

 
 

 

 

 

1º Dia – Recepção em Araguacema e traslado para acomodação e almoço. À 
tarde, passeio de barco pelo Rio Araguaia e suas praias fluviais para contemplação e 
observação de fauna. Retorno a Araguacema para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Atualmente Araguacema não oferece a opção regular de vôo e nem aeroporto 
adequado para receber aviões comerciais. Pode-se operar via terrestre vindo de 
Palmas. 
2. Atualmente, Araguacema não oferece boas opções de hospedagem e alimentação.  
 

2º Dia – Após o café da manhã, saída para passeio de barco a motor pela região 
para conhecer o Rio Caiapó, o Lago da Tartaruga e um trecho do Rio Araguaia que 
apresenta uma série de formações rochosas, de cor escura, que fazem com que se 
formem muitas corredeiras, como a Qualha-sangue, que é a mais famosa. A paisagem 
é muito bonita. Lanche de trilha durante o dia, e no fim da tarde, retorno a Araguacema 
para jantar e pernoite.  
 
Opcional: Saída de barco para acampar em algumas das paradisíacas praias fluviais 
que a região oferece. 
 

3º Dia – Café da manhã seguindo viagem em veículo fretado até Caseara, a 
aproximadamente 70 km. Chegada, acomodação na Pousada da Sonho Meu e 
almoço. À tarde, passeio de barco pelo Rio Coco até o Lago Paredão, gavião-pega-
macaco (Spizaetus ornatus), tartaruga (Podocnemis ssp), Pirarucu (Arapaina gigas), 
cachorra (Acestrorrhynchus ssp), Bicuda (Boulengerella ssp). Retorno a Caseara para 
jantar e pernoite na Pousada Sonho Meu. 
 
Considerações relevantes:  
1. A melhor opção de hospedagem seria houvesse um ecolodge ou mesmo uma 
pousada menos urbana.  
 

4º Dia – Após o café da manhã, dia dedicado ao Parque Estadual do Cantão. 
Depois da visita ao centro de recepção e informação de visitantes, alternam-se 
passeios de barco e caminhadas nas imediações do Rio Coco. Visita ao Lago de 
Dentro e a um dos furos* existentes na região. Lanche de trilha durante o passeio e 
retorno no final do dia a Caseara para jantar e pernoite. 
(*) Uma ocorrência muito comum nesta região de paisagens alagadas, os furos, são 
interligações entre os rios e lagoas, onde a presença de fauna é bastante freqüente. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

5º Dia – Após o café da manhã, segue-se viagem de barco pelo Rio Araguaia, 
margeando o Parque Estadual do Cantão. Durante aproximadamente 3 horas de 
navegação, tem-se a oportunidade de contemplar espécies como o boto, tracajá, 
capivara, colhereiro, garças, martim-pescador, entre outras. Chega-se então à 
confortável Pousada Araguaia. Acomodação, almoço e à tarde, pequena caminhada 
de reconhecimento nos arredores da pousada e tempo para descanso. Entardecer à 
beira do Rio Araguaia e, após o jantar, saída rio acima para observar jacarés e a 
intensa atividade de animais de hábitos noturnos. Retorno para pernoite. 
 

6º Dia – Café da manhã. Saída para a Trilha das Ciganas, 4 km da estrada da 
sede ao aeroporto, sendo possível observar de perto a beleza da vegetação nativa, 
além da abundante fauna de aves. Retorno à pousada de barco ou caminhonete. 
Almoço, e à tarde, segue-se viagem de barco margeando o parque até a pousada do 
Centro de Pesquisas Canguçu, onde ocorre, dentre outros projetos de cunho 
ambiental, um importante projeto de seqüestro de carbono. Acomodação e jantar. 
Pernoite. 
 

7º Dia – Após o café da manhã, caminhada monitorada pela trilha do Mato Verde. 
Retorno à pousada para almoço e, à tarde, caminhada pela trilha da praia. Retorno ao 
entardecer para jantar. À noite, passeio de barco para observação de animais de 
hábitos noturnos. Pernoite. 
 

8º Dia – Café da manhã, tempo livre para apreciação do local e saída em veículo 
fretado para a Fazenda Ponderosa, no município de Pium (aprox. 73 km). Recepção 
nesta fantástica fazenda, acomodação e almoço. À tarde, passeio de reconhecimento 
próximo à fazenda e contemplação do entardecer. Jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Os serviços de hospedagem e alimentação não estão disponíveis atualmente. Esta 
fazenda, além de possuir um patrimônio natural fantástico, é extremamente 
organizada, possui ótimas instalações e está muito bem equipada para já começar a 
receber ecoturistas. No entanto cabe ressaltar que a fazenda tem como atividade 
principal a pecuária e não se sabe das intenções dos proprietários em diversificar seu 
ramo de atuação para o ecoturismo e turismo rural.  
 

9º Dia – Café da manhã e saída em veículo fretado para uma nova visita ao 
Parque Estadual do Cantão, porém pelo acesso sul do parque, passando pelo 
povoado de Café da Roça. Caminhadas na mata e passeios de barco pelo Rio Coco 
revelam a exuberância da fauna e flora local. Almoço na Fazenda Isoeste . Retorno à 
Fazenda Ponderosa para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Ainda não há estrutura receptiva no parque nesta parte sul.  
2. Há uma pendência  a ser decidida quanto a demarcação dos limites do parque. 
Independentemente da decisão sobre os limites da Fazenda Isoeste e de outras 
próximas deve-se promover a adequação dos equipamentos existentes para a 
recepção de ecoturistas. Atualmente não existe o serviço de alimentação proposto no 
roteiro. 
 

10º Dia – Café da manhã. Tempo livre e almoço. À tarde, saída em veículo fretado 
(na seca) ou de barco (na cheia) para visita à Lagoa Bonita (10 km), uma das 
inúmeras que a região apresenta. Apreciação da natureza exuberante e contemplação 
do entardecer na praia de areias brancas da lagoa. Retorno para jantar e pernoite. 
 

11º Dia – Após o café da manhã, saída em veículo fretado por aproximadamente 
12 km e seguindo-se então por uma bonita trilha de 3 km que passa pelo cerrado e por 
uma mata de igapó até a chegada a uma praia deserta às margens do Rio Javaés; de 

 



lá, cruza-se o rio para a paradisíaca Ilha do Padre com suas inúmeras palmeiras. Em 
um só dia de passeio, têm-se o cerrado, a mata de Igapó e o próprio rio, com a 
presença de todas as espécies associadas a esses ecossistemas piquenique no local 
e retorno no fim do dia para jantar e pernoite na fazenda. 
 
 

 

 

12º Dia – Após o café da manhã, segue-se viagem em veículo fretado até a maior 
Ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, para visita a uma aldeia de etnia Javaés, a 
Boto Velho. O percurso já é um espetáculo, pois trafega-se em uma estrada do tipo 
transpantaneira sendo possível a observação da intensa fauna local, principalmente de 
aves. Após a travessia do Javaés de balsa chega-se à aldeia. Recepção, visita 
monitorada pelos índios da aldeia que conta com um museu local e, logo após, almoço 
típico. À tarde seguiremos por terra até a Fazenda Formosa, às margens do Rio 
Formoso. Acomodação e contemplação do entardecer. Jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. O museu citado está em construção e ainda não há o serviço de alimentação na 
aldeia. 
2. Assim como a Fazenda Ponderosa, os serviços de hospedagem e alimentação não 
estão disponíveis, porém já há interesse por parte dos proprietários em implantar 
receptivo para o ecoturismo e turismo rural. 
 

13º Dia – Café da manhã e saída em veículo (na seca) ou barco a motor (na cheia) 
para passeio no Lago da Prainha, bem próximo à sede da fazenda seguindo-se mais 
17 km até a Lagoa dos Cervos, onde na estação seca a presença destes animais é 
praticamente certa. Retorno para almoço na fazenda e à tarde passeio pela estrada 
transpantaneira com intensa observação de fauna. Retorno para jantar e pernoite. 
Neste dia visita-se vários tipos de fitofisionomias de cerrado e também áreas com 
características pantaneiras, o que significa a possibilidade de avistar uma grande 
quantidade de espécies. 
 
Considerações relevantes:  
1. A estrada transpantaneira é uma opção de acesso à Fazenda Formosa, sendo 
necessária a travessia por balsa sobre o Rio Formoso que atualmente encontra-se 
danificada. 
 

14º Dia – Saída logo após o café da manhã para visita a um dos locais mais 
espetaculares de toda a região do Cantão. Segue-se em veículo fretado por 
aproximadamente 40 km até a fazenda do sr. Enéas; de lá segue-se em veículo (na 
seca) ou de barco a motor (na cheia) até a Lagoa dos Pássaros, um local privilegiado 
em termos de fauna, com a presença de inúmeros jacarés, capivaras, jaburus, garças 
brancas e cinzas, mergulhões, gaviões, ciganas, entre outras espécies. Retorno à 
sede da fazenda para almoço. No período da tarde, caminha-se por uma trilha em um 
trecho da Floresta Amazônica, completando em um só dia uma grande variedade de 
ecossistemas. No fim do dia, retorno para a Fazenda Formosa para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Na Lagoa dos Pássaros, além da diversidade, surpreende também a quantidade de 
animais que lá se dando-nos a impressão de se estar em uma espécie de mini-
pantanal concentrado. Outro aspecto interessante é que, logo após a lagoa, o Rio 
Dueré desaparece em um sumidouro para reaparecer centenas de metros à frente. O 
local é de grande importância ecoturística, mas é também extremamente frágil e 
requer um ordenamento e estudo de limites de mudanças aceitáveis com urgência. 
2. Ainda com relação à Lagoa dos Pássaros, é necessário averiguar a possibilidade de 
visitação no período das cheias, que acredita-se ser possível. 
3. A fazenda do sr. Enéas, não oferece serviços de alimentação ou hospedagem; 
sendo também uma ótima opção para o proprietário a de trabalhar com ecoturismo 
além da pecuária extensiva. 

 



4. Os acessos para os deslocamentos entre a Fazenda Formosa e a fazenda do sr. 
Enéas são precários e precisam ser melhorados. 
 
 15º Dia – Após o café da manhã, traslado de aproximadamente 45 km até a sede 

do município de Lagoa da Confusão para embarque em direção a Palmas. 
 
Considerações relevantes:  
1. Ainda não há a opção comercial por via aérea nesse trecho. 
 
Segue o mapa do roteiro: 

 



 



 



3.2.4 Roteiros para mercado interno 
 
A seguir é apresentada a logística operacional do roteiro proposto. 
 
3.2.4.1 Palmas e Cantão 
 
Logística operacional 
 
Tempo de duração: Total: 8 dias 

 Palmas e entorno: 3 dias 
 Cantão Sul: 5 dias 

 
Portão de entrada:  Palmas 
 
Traslados:  Palmas – Taquaruçu: 30km  

Palmas – Lagoa da Confusão: Aprox. 1 hora de vôo 
Lagoa da Confusão – Fazenda Formosa: 41 Km  

          
Acessos: Palmas – Taquaruçu: Rodovia Asfaltada 

recentemente. 
 

Palmas – Lagoa da Confusão: Aéreo em aprox. 1 hora 
em avião de pequeno porte. Não há linha regular. 

 
Lagoa da Confusão – Fazenda Formosa: Rodovia não 
pavimentada. 

 
Passeios no Cantão Sul: estradas não pavimentadas 
em regular estado de conservação. Necessita se de 
veículos com tração 4x4, dependendo das condições 
climáticas. 

 
Hospedagem: Em Palmas, existem boas opções de hospedagem. 

Em Taquaruçu, existem duas pousadas em construção 
que atenderão as necessidades do mercado. No 
Cantão, a acomodação é sugerida na Fazenda 
Formosa do Javaés e, caso seja interesse dos 
proprietários, atende perfeitamente às necessidades 
do mercado. 

 
Palmas: Hotel Rio do Sono, Pousada dos Girasóis 
entre outros que a cidade oferece. Dependerá do tipo 
de público. 

 
Taquaruçu: Pousada Vale das Araras e Fazenda 
Encantada. 

 
Cantão Sul: Fazenda Formosa do Javaés. 

 
Alimentação: Em Palmas a oferta é grande e variada. Em 

Taquaruçu existem restaurantes charmosos que 
oferecem comida regional. Quando no Cantão, a 
proximidade com o Araguaia propicia refeições a base 
de peixes. Sugere se uma política de estímulo à 
estruturação de pequenos restaurantes especializados 
em comidas regionais. 

 

 



Palmas: A capital do Estado oferece muitas opções, 
destacando aquelas que trabalham com comida 
regional e/ou típica como Caba do Sol Restaurante. 
Dependerá do tipo de público. 

 
Taquaruçu: Restaurantes Chão Preto e Vale da Lua 
e as lanchonetes Raru´s Lanches e Lanche 
Carvalho 

 
Cantão: A alimentação fornecida pela Fazenda 
Formosa foi excelente. Embora não esteja 
orientada ao turismo, mostrou se farta e 
extremamente saborosa.  
 

Vendas de produtos 
regionais e artesanato: Palmas: Aeroporto e em algum outro ponto próximo 

ao centro que reúna vários produtos artesanais do 
Tocantins. Uma espécie de “casa do artesanato”. 

 
 Taquaruçu: Na sede ou bem próximo do centro de 

recepção de visitantes. 
 
 Lagoa da Confusão: Loja especializada próxima a 

lagoa ou ao centro da cidade. 
  
Época:  É possível a visitação durante todo o ano. Todavia, 

no período das cheias, algumas lagoas do Cantão 
ficam com acesso prejudicado  e perdem  fator de 
atratividade por possibilitarem uma dispersão da 
fauna que não tem mais necessidade de se 
aglutinar em busca de água. Outro fator 
desfavorável a visitação em período de cheias é 
ausência das bonitas praias fluviais do rio Araguaia 
no Cantão.  

 
Público:  Ecoturistas nacionais e Internacionais em potencial, 

grupos de observadores de pássaros e grupos de 
estudantes secundaristas ou universitários. 

 
Temas educação ambiental: Ecossistemas e ecótonos (cerrado, pantanal, 

Floresta amazônica) e Biodiversidade associada. 
Viveiro de mudas e reflorestamento de espécies 
nativas e sistemas hídricos.  

 
Normas básicas de 
 operacionalização:  

- Respeito à cultura local. 
- Respeito a capacidade de carga de cada 

atrativo. 
- Utilização preferencial de mão de obra local 

para prestação dos serviços. 
- Promover conscientização ambiental e 

capacitação profissional dos atores envolvidos 
no produto ecoturístico 

 
 1º Dia – Recepção no aeroporto de Palmas, traslado e acomodação no hotel 

escolhido. Tour explicativo pela capital do estado, uma cidade jovem, planejada e 

 



plantada em meio ao ecossistema de cerrado. Ao fim da tarde, apreciação do 
entardecer no mirante 360º, localizado bem próximo da cidade e que oferece vista 
panorâmica da Serra do Lageado e da região. Jantar e pernoite. 
 
 

 

 

 

 

2º Dia – Depois do café da manhã, viagem em veículo fretado até o município de 
Monte do Carmo, a aproximadamente 90 km, onde podem-se conhecer as antigas 
ruínas do garimpo escravo. Almoço na cidade e, à tarde, visita ao Vale da Mata Alta 
para caminhada e contemplação do vale e da Pedra Furada, uma interessante 
formação rochosa. Segue-se viagem até Taquaruçu para acomodação, jantar e 
pernoite na Pousada Vale das Araras ou na Fazenda Encantada. 
 
Considerações relevantes:  
1. A oferta de serviços de alimentação é limitada e necessita ser incrementada. 
2. Tanto a Pousada Vale das Araras como a Fazenda Encantada estão atualmente em 
construção. 
3. Quando possível, recomenda-se conciliar a passagem por este município às 
diversas festividades e manifestações culturais apontadas no diagnóstico. 
4. O atual estado de conservação, a falta de material informativo e a existência de 
garimpo no local das ruínas comprometem atualmente a visita.  
 

3º Dia – Após o café da manhã, trilhas e banhos de cachoeiras em uma das muitas 
opções que a região oferece, permitindo adequar o grau de esforço físico ao perfil do 
ecoturista. Almoço na simpática vila de Taquaruçu. No decorrer deste dia, tem-se a 
oportunidade de contemplar espécies típicas do ecossistema de cerrado como jacupoi 
(Penelope ochrogaster), mutum-do-sudeste (Crax fasciolata), tucano-toco 
(Ramphastos toco), anta (Tapirus terrestris). Jantar e pernoite. 
 

4º Dia – Traslado ao aeroporto de Palmas (30 km) para embarque com destino à 
Lagoa da Confusão. Recepção e traslado até a Fazenda Formosa (aproximadamente 
41 km). No percurso, observação de fauna com destaque para várias espécies de 
aves. Recepção, acomodação e almoço. À tarde, passeio a pé pelos arredores da 
fazenda. Contemplação do entardecer à beira do Rio Formoso, jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Atualmente a Lagoa da Confusão não oferece a opção regular de vôo e nem 
aeroporto adequado para receber aviões comerciais. 
2. Os serviços de hospedagem e alimentação ainda não estão disponíveis na Fazenda 
Formosa, mas existe algum interesse por parte dos proprietários em implantar 
receptivo para o ecoturismo e o turismo rural. 
 

5º Dia – Café da manhã e saída em veículo (na seca) ou barco a motor (na cheia) 
para passeio no Lago da Prainha, bem próximo à sede da fazenda, seguindo-se 
posteriormente mais 17 km até a Lagoa dos Cervos, onde na estação da seca a 
presença destes animais é praticamente certa. Retorno para almoço na fazenda e, à 
tarde, passeio pela estrada transpantaneira com intensa observação de fauna. 
Retorno para jantar e pernoite. Neste dia, visitam-se vários tipos de fitofisionomias de 
cerrado e também áreas com características pantaneiras, o que significa 
possibilidades de se avistar uma grande quantidade de espécies variadas. 
 
Considerações relevantes:  
1 Esta estrada transpantaneira é uma outra opção de acesso à Fazenda Formosa, 
sendo necessária a travessia por balsa sobre o Rio Formoso que atualmente se 
encontra danificada. 
 

6º Dia – Após o café da manhã, segue-se viagem em barco motorizado pelos rios 
Formoso e Javaés até a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do  Bananal, para visita a 
uma aldeia de etnia javaés de nome Boto Velho. Oportunidade de observação da 

 



intensa fauna local, principalmente de aves. Recepção, visita monitorada pelos índios 
no espaço da aldeia que conta com um museu local, e, logo após, almoço típico. À 
tarde, retorno de barco pelo Rio Javaés, contemplando fauna e flora características da 
região. Jantar e pernoite. 
  
 

 

7º Dia – Saída logo após o café da manhã para visita a um dos locais mais 
espetaculares de toda a região do Cantão. Segue-se em veículo fretado por 
aproximadamente 40 km até a fazenda do sr. Enéas e de lá segue-se em veículo (na 
seca) ou de barco a motor (na cheia) até a Lagoa dos Pássaros, um local privilegiado 
em termos de fauna, com a presença de inúmeros jacarés, capivaras, jaburus, garças 
brancas e cinzas, mergulhões, gaviões, ciganas, entre outras espécies. Retorno à 
sede da fazenda para almoço. No período da tarde, caminha-se por uma trilha em um 
trecho da floresta Amazônica, completando em um uma grande variedade de 
ecossistemas. No final do dia, retorno para a Fazenda Formosa para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Na Lagoa dos Pássaros, além da diversidade, surpreende também a quantidade de 
animais que lá se encontram dando a impressão de se estar em uma espécie de 
minipantanal concentrado. Outro aspecto interessante é que, logo após a lagoa, o Rio 
Dueré desaparece em um sumidouro para reaparecer centenas de metros à frente. O 
local é de grande importância ecoturística, mas é também extremamente frágil e 
requer um ordenamento e estudo de limites de mudanças aceitáveis com urgência. 
2. Ainda com relação à Lagoa dos Pássaros, é necessário se averiguar a possibilidade 
de visitação no período das cheias, que acreditamos ser possível. 
3. A fazenda do sr. Enéas não oferece serviços de alimentação ou hospedagem e 
também seria uma ótima opção se o proprietário resolvesse trabalhar com ecoturismo 
além da pecuária extensiva. 
4. Os acessos para os deslocamentos entre a Fazenda Formosa e a fazenda do sr. 
Enéas são precários e precisam ser melhorados. 
 

8º Dia – Após o café da manhã, traslado de aproximadamente 45 km até a sede do 
município de Lagoa da Confusão para embarque até Palmas, para conexão com o vôo 
escolhido, e fim dos serviços prestados. 
 
Considerações relevantes:  
1. Ainda não existe a opção comercial por via aérea para esse trecho. 
 
Segue o mapa do roteiro: 

 



 



 



3.2.4.2 Jalapão e Cantão 
 
A seguir é apresentada a logística operacional do roteiro proposto. 
 
Logística operacional 
 
Tempo de duração:   Total: 8 dias 
     Jalapão: 4 dias 
     Cantão Sul: 4 dias 
 
Portão de entrada:    Mateiros 
 
Traslados:  Mateiros – Lagoa da Confusão: Aprox. 550 km  
      Lagoa da Confusão – Fazenda Formosa: 41 Km 
           
Acessos: Mateiros – Lagoa da Confusão: Aproximadamente 

2 horas de vôo em avião de pequeno porte. Não 
há linha regular. 

. 
Lagoa da Confusão – Fazenda Formosa: Rodovia 
não pavimentada. 

 
Passeios no Jalapão: estradas não pavimentadas 
em estado de conservação regular. Necessita 
veículo traçado conforme fatores climáticos. 
 
Passeios no Cantão Sul: estradas não 
pavimentadas em regular estado de conservação. 
Necessita se de veículos com tração 4x4, 
dependendo das condições climáticas. 
 

Hospedagem: Exceto a recém inaugurada Pousada do Jalapão, 
próxima a cachoeira da Velha e o Hotel do 
Holandês em Novo Acordo, não existem opções 
de hospedagem em todo Jalapão. Para este 
roteiro, as duas opções citadas encontram se 
distantes de Mateiros. No Cantão, a acomodação 
é sugerida na Fazenda Formosa do Javaés e, 
caso seja interesse dos proprietários, atende 
perfeitamente às necessidades do mercado. 
 
Mateiros: Atualmente não há opção. Sugere se 
política de incentivo e qualificação para pequenos 
empreendimentos. 
 
Cantão Sul: Fazenda Formosa do Javaés. 
 

Alimentação: Mateiros não oferece opções. Necessita capacitar 
moradores para atender turistas com comida 
regional de qualidade. Quando no Cantão, a 
proximidade com o Araguaia propicia refeições a 
base de peixes. Sugere se uma política de 
estímulo à estruturação de pequenos restaurantes 
especializados em comidas regionais. 

 

 



Mateiros: Praticamente não há opções, pois nas 
duas pensões existentes o serviço não é 
satisfatório. 
 
Cantão: A alimentação fornecida pela Fazenda 
Formosa foi excelente. Embora não esteja 
orientada ao turismo, mostrou se farta e 
extremamente saborosa.  
 

Vendas de produtos 
regionais e artesanato: Mateiros: Vila de Mumbuca e mais um ponto 

próximo ao centro de Mateiros. 
 

 Lagoa da Confusão: Loja especializada próxima a 
lagoa ou ao centro da cidade. 

  
Época:  É possível a visitação durante todo o ano. 

Todavia, no período das cheias, algumas lagoas 
do Cantão ficam com acesso prejudicado  e 
perdem  fator de atratividade por possibilitarem 
uma dispersão da fauna que não tem mais 
necessidade de se aglutinar em busca de água. 
Outro fator desfavorável a visitação em período de 
cheias é ausência das bonitas praias fluviais do rio 
Araguaia no Cantão e do Rio Novo no Jalapão.  

 
Público:  Ecoturistas nacionais e Internacionais em 

potencial, grupos de observadores de pássaros e 
grupos de estudantes secundaristas ou 
universitários. 

 
Temas educação ambiental: Ecossistemas e ecótonos (cerrado, pantanal, 

Floresta amazônica) e Biodiversidade associada. 
Viveiro de mudas e reflorestamento de espécies 
nativas e sistemas hídricos.  

 
Normas básicas de 
 operacionalização:  

- Respeito à cultura local. 
- Respeito a capacidade de carga de cada 

atrativo. 
- Utilização preferencial de mão de obra local 

para prestação dos serviços. 
- Promover conscientização ambiental e 

capacitação profissional dos atores envolvidos 
no produto ecoturístico 

 
 1o Dia – Recepção no aeroporto de Mateiros e traslado ao hotel/pousada. Almoço, 

e, à tarde, saída em veículo fretado para contemplação do entardecer nas fantásticas 
dunas do Jalapão, a 50 km de Mateiros, um local onde a força das águas e dos ventos 
moldou montanhas de areias douradas através da ação do tempo. Retorno para jantar 
e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Atualmente não existe a opção regular de vôo para Mateiros e nem aeroporto 
adequado para receber aviões comerciais. 

 



2. Não há atualmente opções adequadas de hospedagem e alimentação em Mateiros. 
Deve-se dar prioridade máxima à resolução deste problema. 
 
 2o Dia – Após o café da manhã, visita ao Fervedouro a aprox. 30 km, onde ocorre 

um forte afloramento do lençol freático em águas muito cristalinas que não deixam a 
pessoa afundar. Segue-se então para Cachoeira do Formiga para banho em águas 
verde-azuladas e, logo após visita à Vila de Mumbuca para apreciação da produção 
artesanal (levar dinheiro trocado para artesanato) e almoço rústico no local. Em toda a 
região do Jalapão é possível ter contato estreito com o Cerrado e com um 
ecossistema caracterizado pelo ecótono de transição de cerrado para caatinga. 
Retorno para acomodação, jantar e pernoite. 
Considerações relevantes:  
1. Ainda não existe o serviço de alimentação na Vila de Mumbuca. 
 
 3o Dia – Café da manhã e saída em veículo fretado para visita a uma das praias 

fluviais do Rio Novo. (aprox. 60 km de Mateiros). Tempo livre para apreciar a 
exuberância das matas ciliares, contemplar animais como o merganço-do-sul (Mergus 
octosetaceus), a arara-canindé (Ara ararauna) a anta (Tapirus terrestris) e banhar-se 
em águas pra lá de cristalinas. Lanche de trilha no local e retorno para jantar e 
pernoite. 
Opcional: Descida pelas corredeiras do Rio Novo em botes de borracha (rafting) em 
um dia com lanche de trilha durante o percurso. 
 
Considerações relevantes:  
1. Ainda não existe a possibilidade de se fazer rafting em um dia, pela impossibilidade 
de acesso alternativo até a margem do rio. 
 
 4o Dia – Após o café, traslado ao aeroporto para embarque com destino à Lagoa 

da Confusão. Dia de trocar de paisagem, deixando o semi-árido, quase caatinga, do 
Jalapão pelas planícies da região do Cantão, onde a natureza se apresenta com uma 
mistura de cerrado, pantanal e floresta trazendo consigo todas as espécies animais 
associadas a esses ecossistemas. Chegada, recepção e traslado em veículo fretado 
até a Fazenda Formosa (a aproximadamente 41 km). No percurso, observação de 
fauna, com destaque para aves de várias espécies. Recepção, acomodação e almoço. 
À tarde passeio a pé pelos arredores da fazenda. Contemplação do entardecer à beira 
do rio Formoso, jantar e pernoite.  
 
Considerações relevantes:  
1. A exemplo de Mateiros, na Lagoa da Confusão não existe a opção regular de vôo e 
nem aeroporto adequado para receber aviões comerciais. 
2. Os serviços de hospedagem e alimentação ainda não estão disponíveis na Fazenda 
Formosa, mas há algum interesse por parte dos proprietários em implantar receptivo 
para o ecoturismo e o turismo rural. 
 
 5o Dia – Café da manhã e saída em veículo (na seca) ou barco a motor (na cheia) 

para passeio no Lago da Prainha, bem próximo à sede da fazenda, seguindo 
posteriormente mais 17 km até a Lagoa dos Cervos, onde na estação da seca a 
presença destes animais é praticamente certa. Retorno para almoço na fazenda e, à 
tarde, passeio pela estrada transpantaneira com observação de fauna bastante 
diversificada. Retorno para jantar e pernoite. Neste dia, visitam-se vários tipos de 
fitofisionomias de cerrado e também áreas com características pantaneiras, o que 
significa a possibilidade de avistar uma grande quantidade de espécies variadas. 
 
Considerações relevantes:  
1. A estrada transpantaneira é outra opção de acesso à Fazenda Formosa, sendo 
necessária a travessia por balsa sobre o Rio Formoso que atualmente encontra se 
danificada. 

 



 
 6o Dia – Após o café da manhã, segue-se viagem em barco motorizado pelos rios 

Formoso e Javaés até a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, para visita a 
uma aldeia de etnia javaés de nome Boto Velho. Oportunidade de observação de 
intensa da fauna local, principalmente de aves. Recepção, visita monitorada pelos 
índios no espaço da aldeia, que conta com um museu local, e, logo após, almoço 
típico. À tarde, retorno de barco pelo Rio Javaés, contemplando fauna e flora 
características da região. Jantar e pernoite. 
 
 7o Dia – Saída logo após o café da manhã para visita a um dos locais mais 

espetaculares de toda a região do Cantão. Segue-se em veículo fretado por 
aproximadamente 40 km até a fazenda do sr. Enéas e; de lá segue se em veículo (na 
seca) ou de barco a motor (na cheia) até a Lagoa dos Pássaros, um local privilegiado 
em termos de fauna, com a presença de inúmeros jacarés, capivaras, jaburus, garças 
brancas e cinzas, mergulhões, gaviões, ciganas, entre outras espécies. Retorno à 
sede da fazenda para almoço. No período da tarde, caminha-se por uma trilha em um 
trecho de floresta Amazônica, completando em um só dia uma grande variedade de 
ecossistemas. No final do dia, retorno para a Fazenda Formosa para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Na Lagoa dos Pássaros, além da diversidade, surpreende também a quantidade de 
animais que lá se encontram dando a impressão de se estar em uma espécie de mini-
pantanal concentrado. Outro aspecto interessante é que, logo após a lagoa, o Rio 
Dueré desaparece em um sumidouro para reaparecer centenas de metros à frente.O 
local é de grande importância ecoturística, mas é também extremamente frágil e 
requer um ordenamento e estudo de limites de mudanças aceitáveis com urgência. 
2. Ainda com relação à Lagoa dos Pássaros, é necessário averiguar a possibilidade de 
visitação no período das cheias, que acreditamos ser possível. 
3. A fazenda do sr. Enéas não oferece serviços de alimentação ou hospedagem e 
também seria uma ótima opção se o proprietário resolvesse trabalhar com ecoturismo 
além da pecuária extensiva. 
4. Os acessos para os deslocamentos entre a Fazenda Formosa e a fazenda do sr. 
Enéas são precários e precisam ser melhorados. 
 
 8o Dia – Após o café da manhã, traslado de aproximadamente 45 km até a sede do 

município de Lagoa da Confusão para embarque até Palmas, para conexão com o vôo 
escolhido, e fim dos serviços prestados. 
 
Considerações relevantes:  
1. Ainda não existe a opção comercial por via aérea para esse trecho. 
 
Segue o mapa do roteiro:  

 



 



 



3.2.4.3 Cantão Sul 
 
A seguir é apresentada a logística operacional do roteiro proposto. 
 
Logística operacional 
 
Tempo de duração:   Total: 8 dias 
     Fazenda Formosa: 4 dias 
     Fazenda Ponderosa: 2 dias 
     Canguçu: 2 dias 
        
Portão de entrada:    Lagoa da Confusão 
 
Traslados:     Lagoa da Confusão - Fazenda Formosa: 41 Km  

Fazenda Formosa – Fazenda Ponderosa: 220 km  
Fazenda Ponderosa – Canguçu: 73 Km 

      
Acessos: Lagoa da Confusão - Fazenda Formosa: Rodovia 

não pavimentada. 
 

Fazenda Formosa -Fazenda Ponderosa: Rodovia 
não pavimentada. 

 
Fazenda Ponderosa – Canguçu: Rodovia não 
pavimentada. 

 
Passeios no Cantão: Todas as estradas de 
acesso aos atrativos encontram se sem 
pavimentação, porém oferecem boas condições 
de trafego. Durante o período das cheias, 
necessita se de veículos com tração 4x4. 
 

Hospedagem: Na parte sul do Cantão, encontra se um modelo 
internacional de alojamento para ecoturistas que é 
o Centro Canguçu e a opção de acomodação 
sugerida em fazendas, que, caso seja interesse 
dos proprietários, atenderiam perfeitamente às 
necessidades do mercado. 

 
Cantão Sul: Canguçu, fazendas Ponderosa e 
Formosa. 

 
Alimentação:  Uma alimentação a base de peixe fresco, devido a 

proximidade com o piscoso rio Araguaia.  
 

Cantão Sul: A alimentação fornecida pelas 
Fazendas Formosa e Ponderosa, embora não 
estejam dirigidas ao turismo, mostrou se farta e 
extremamente saborosa. A gastrônomia do Centro 
de Pesquisas Canguçu também é muito boa.   

Vendas de produtos 
regionais e artesanato: Cantão Sul: Centro de pesquisas Canguçu e 

Lagoa da Confusão. 

 



 
Época:  É possível a visitação durante todo o ano. Todavia, 

no período das cheias, algumas lagoas do Cantão 
ficam com acesso prejudicado e perdem  fator de 
atratividade por possibilitarem uma dispersão da 
fauna que não tem mais necessidade de se 
aglutinar em busca de água. Outro fator 
desfavorável a visitação em período de cheias é 
ausência das bonitas praias fluviais do rio Araguaia. 

 
Público:  Ecoturistas nacionais e Internacionais em potencial, 

grupos de interesse específico, como observadores 
de pássaros e grupos de estudantes secundaristas 
ou universitários. 

 
Temas educação ambiental: Ecossistemas, ecótonos e Biodiversidade 

associada (cerrado, pantanal, Floresta amazônica). 
Seqüestro de carbono, projeto quelônios e sistemas 
hídricos são outras possibilidades de tópicos que 
podem vir a ser trabalhados em viagens para 
escolas.  

 
Normas básicas de 
 operacionalização  

- Respeito à cultura local. 
- Respeito a capacidade de carga de cada 

atrativo. 
- Utilização preferencial de mão de obra local 

para prestação dos serviços. 
- Promover conscientização ambiental e 

capacitação profissional dos atores envolvidos 
no produto ecoturístico. 

 
 1o Dia – Lagoa da Confusão é a porta de entrada para esta região do Cantão, 

onde a natureza se apresenta com uma mistura de cerrado, pantanal e floresta 
trazendo consigo todas as espécies animais associadas a esses ecossistemas. 
Chegada, recepção e traslado em veículo fretado até a Fazenda Formosa (a 
aproximadamente 41 km). No percurso, observação de fauna com destaque para aves 
de várias espécies. Recepção, acomodação e almoço. À tarde, passeio a pé pelos 
arredores da fazenda. Contemplação do entardecer à beira do Rio Formoso, jantar e 
pernoite.  
 
Considerações relevantes:  
1. Atualmente a Lagoa da Confusão não oferece a opção regular de vôo e nem 
aeroporto adequado para receber aviões comerciais. Pode-se fazer o percurso por via 
terrestre vindo de Palmas. 
2. Os serviços de hospedagem e alimentação ainda não estão disponíveis na Fazenda 
Formosa, mas há algum interesse por parte dos proprietários em implantar receptivo 
para o ecoturismo e o turismo rural. 
 
 2o Dia – Café da manhã e saída em veículo (na seca) ou barco a motor (na cheia) 

para passeio no Lago da Prainha, bem próximo à sede da fazenda, seguindo 
posteriormente mais 17 km até a Lagoa dos Cervos, onde na estação da seca a 
presença destes animais é praticamente certa. Retorno para almoço na fazenda e, à 
tarde, passeio pela estrada transpantaneira com observação de fauna bastante 
diversificada. Retorno para jantar e pernoite. Neste dia, visitam-se vários tipos de 

 



fitofisionomias de cerrado e também áreas com características pantaneiras, o que 
significa a possibilidades de se avistar uma grande quantidade de espécies variadas. 
 
Considerações relevantes:  
1 Esta estrada transpantaneira é uma outra opção de acesso à Fazenda Formosa, 
sendo necessária a travessia por balsa sobre o Rio Formoso que atualmente encontra 
se danificada. 
 
 3o Dia – Depois do café da manhã, segue-se viagem em barco motorizado pelos 

rios Formoso e Javaés até a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, para visita 
a uma aldeia de etnia javaés de nome Boto Velho. Oportunidade de observação da 
intensa fauna local, principalmente de aves. Recepção, visita monitorada pelos índios 
no espaço da aldeia que conta com um museu local e, logo após, almoço típico. À 
tarde, retorno de barco pelo Rio Javaés, contemplando fauna e flora características de 
região. Jantar e pernoite. 
 
 4o Dia – Saída logo após o café da manhã para visita a um dos locais mais 

espetaculares de toda a região do Cantão. Segue-se em veículo fretado por 
aproximadamente 40 km até a fazenda do sr. Enéas e; de lá segue-se em veículo (na 
seca) ou de barco a motor (na cheia) até a Lagoa dos Pássaros, um local privilegiado 
em termos de fauna, com a presença de inúmeros jacarés, capivaras, jaburus, garças 
brancas e cinzas, mergulhões, gaviões, ciganas, entre outras espécies. Retorno à 
sede da Fazenda para almoço. No período da tarde, caminha-se por uma trilha em um 
trecho da Floresta Amazônica, completando em um só dia uma grande variedade de 
ecossistemas. No final do dia, retorno para a Fazenda Formosa para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Na Lagoa dos Pássaros, além da diversidade, surpreende também a quantidade de 
animais que lá se encontram dando-nos a impressão de se estar em uma espécie de 
mini-pantanal concentrado. Outro aspecto interessante é que, logo após a lagoa, o Rio 
Dueré desaparece em um sumidouro para reaparecer centenas de metros à frente.O 
local é de grande importância ecoturística, mas é também muitíssimo frágil e requer 
um ordenamento e estudo de limites de mudanças aceitáveis com urgência. 
2. Ainda com relação à Lagoa dos Pássaros, é necessário averiguar a possibilidade de 
visitação no período das cheias, que acreditamos ser possível. 
3. A fazenda do sr. Enéas não oferece serviços de alimentação ou hospedagem e 
também seria uma ótima opção se o proprietário resolvesse trabalhar com ecoturismo 
além da pecuária extensiva. 
4. Os acessos para os deslocamentos entre a Fazenda Formosa e a fazenda do sr. 
Enéas, são precários e precisam ser melhorados. 
 
5o Dia – Café da manhã e saída em veículo fretado para a Fazenda Ponderosa (a 
aprox. 73 km) no município de Pium. Recepção nesta fantástica fazenda, acomodação 
e almoço. À tarde, saída em veículo (na seca) ou de barco (na cheia) para visita à 
Lagoa Bonita (a 10 km), uma das inúmeras da região. Apreciação da natureza 
exuberante e contemplação do entardecer na praia de areias brancas da lagoa. 
Retorno para jantar e pernoite. 
 
Considerações relevantes:  
1. Os serviços de hospedagem e alimentação não estão disponíveis atualmente. Esta 
Fazenda, além de possuir um patrimônio natural fantástico, é extremamente 
organizada, possui ótimas instalações e está muito bem equipada para já começar e 
receber ecoturistas. Porém, tem como atividade principal a pecuária e não se sabe das 
intenções dos proprietários em diversificar seu ramo de atuação para ecoturismo e 
turismo rural.  
 

 



 6o Dia – Após o café da manhã, saída em veículo fretado por aproximadamente 12 
km e então, segue se por uma bonita trilha de 3 km que passa pelo Cerrado e por uma 
mata de Igapó até a chegada a uma praia deserta às margens do Rio Javaés e de lá, 
cruza se o rio para a paradisíaca Ilha do Padre com suas inúmeras palmeiras. Em um 
mesmo dia de passeio, tem se o cerrado a mata de Igapó e o próprio rio com a 
presença de todas as espécies associadas a estes ecossistemas Piquenique no local 
e retorno no final do dia para jantar e pernoite na fazenda. 
 7o Dia – Café da manhã e traslado ao porto da fazenda para embarque com 

destino à pousada do Centro de Pesquisas Canguçu, onde ocorre, dentre outros, de 
cunho ambiental, um importante projeto de seqüestro de carbono. Acomodação, 
pequeno passeio de reconhecimento e após o almoço caminhada monitorada pela 
trilha do Mato Verde, com possibilidades de se observarem diversas espécies animais. 
Retorno ao entardecer para jantar. À noite, passeio de barco para observação de 
animais de hábitos noturnos. Pernoite. 
 
 8o Dia – Café da manhã e traslado ao aeroporto mais próximo e fim dos serviços. 

 
Considerações relevantes:  
1. Atualmente não há nas proximidades opções de acesso regular por via aérea ao 
Centro de Pesquisas Canguçu. Por hora, pode-se operar por via terrestre diretamente 
até Palmas (a aproximadamente 200 km).  
 
Segue o mapa do roteiro: 

 



 



 



3.2.4.4 Cantão Norte 
 
A seguir é apresentada a logística operacional do roteiro proposto. 
 
Logística operacional 
 
Tempo de duração:   Total: 8 dias 
     Araguacema: 2 dias 
     Caseara: 2 dias 
     Pousada Araguaia: 2 dia 
     Canguçu: 2 dias 
      
Portão de entrada:    Araguacema 
 
Traslados:     Araguacema - Caseara: 70 km 

Caseara – Pousada Araguaia: 1 a 3 horas de 
barco, dependendo da velocidade 
Pousada Araguaia – Canguçu: 1 a 3 horas de 

barco 
 
Acessos:    Araguacema - Caseara: Rodovia Asfaltada. 
 

Caseara – Pousada do Araguaia: Navegação 
fluvial tranqüila pelo rio Araguaia.  
 
Pousada do Araguaia – Canguçu: Navegação 
fluvial tranqüila pelo rio Araguaia.  
 
Passeios no Cantão: Todas as estradas de 
acesso aos atrativos encontram-se sem 
pavimentação, porém oferecem boas condições 
de trafego. Durante o período das cheias, 
necessita se de veículos com tração 4x4. 
 

Hospedagem: Em Araguacema e Caseara, encontram-se 
razoáveis alternativas de hospedagem, embora 
ainda não existam empreendimentos dirigidos ao 
público de ecoturismo. O centro Canguçu de 
pesquisas apresenta uma opção de alojamento 
para ecoturismo de padrão internacional. A 
Pousada Araguaia é uma boa alternativa. 

 
Araguacema: Hotel Restaurante e Pousada 
Araguaia, Pousada Manain, Pousada Jaburus, 
Hotel e Restaurante Beira-Rio, Pousada Londrina, 
Pousada e Restaurante Pôr-do-Sol, entre outros. 
 
Caseara: Pousada Sonho Meu  
 
Araguaia: Pousada do Araguaia. 

 
 
Cantão Sul: Canguçu. 

 
Alimentação:  Uma alimentação a base de peixe fresco, devido a 

proximidade com o piscoso rio Araguaia.  
 

 



Araguacema: Comida típica/regional - Restaurante 
Beira-Rio, Pousada e Restaurante Pôr-do-Sol, 
Varandas Churrascaria, Tira Ressaca, entre outros. 

 
Caseara: Churrascaria Gaúcha, Churrascaria 
Tarumã, Restaurante Beira-Rio, Restaurante Pôr-
do-Sol. 

 
Cantão Sul: A alimentação fornecida no Centro de 
Pesquisas Canguçu também é muito boa.   

Vendas de produtos 
regionais e artesanato: Araguacema: Aeroporto  
 

 Caseara: Parque Estadual do Cantão, no centro de 
recepção de visitantes. 

 
Cantão Sul: Centro de pesquisas Canguçu. 

  
Época:  É possível a visitação durante todo o ano. Todavia, 

no período das cheias, algumas lagoas do Cantão 
ficam com acesso prejudicado  e perdem  fator de 
atratividade por possibilitarem uma dispersão da 
fauna que não tem mais necessidade de se 
aglutinar em busca de água. Outro fator 
desfavorável a visitação em período de cheias é 
ausência das bonitas praias fluviais do rio Araguaia. 

 
Público:  Ecoturistas nacionais e Internacionais em potencial, 

grupos de interesse específico, como observadores 
de pássaros e grupos de estudantes secundaristas 
ou universitários. 

 
Temas educação ambiental: Ecossistemas, ecótonos e Biodiversidade 

associada (cerrado, pantanal, Floresta amazônica). 
Seqüestro de carbono, projeto quelônios e sistemas 
hídricos são outras possibilidades de tópicos que 
podem vir a ser trabalhados em viagens para 
escolas.  

 
Normas básicas de 
 operacionalização:  

- Respeito à cultura local. 
- Respeito a capacidade de carga de cada 

atrativo. 
- Utilização preferencial de mão de obra local 

para prestação dos serviços. 
- Promover conscientização ambiental e 

capacitação profissional dos atores envolvidos 
no produto ecoturístico. 

 
 1o Dia – Recepção em Araguacema e traslado para acomodação e almoço. À 

tarde, passeio de barco pelo Rio Araguaia e suas praias fluviais para contemplação e 
observação de fauna. Retorno a Araguacema para jantar e pernoite. 

 



Considerações relevantes:  
1. Atualmente Araguacema não oferece a opção regular de vôo e nem aeroporto 
adequado para receber aviões comerciais. Pode-se operar por via terrestre vindo de 
Palmas. 
2. Atualmente Araguacema não oferece boas opções de hospedagem e alimentação.  
 
 2o Dia – Após o café da manhã, saída para passeio de barco a motor pela região 

para conhecer o Rio Caiapó, o Lago da Tartaruga e um trecho do Rio Araguaia que 
apresenta uma série de formações rochosas de cor escura formando muitas 
corredeiras, como a Qualha-Sangue, que é a mais famosa. A paisagem é muito bonita. 
Lanche de trilha durante o dia e, no final da tarde, retorno a Araguacema para jantar e 
pernoite.  
Opcional: Saída de barco para acampar em alguma das paradisíacas praias fluviais 
que a região oferece. 
 
3o Dia – Café da manhã, e seguindo viagem em veículo fretado até Caseara, a 
aproximadamente 70 km. Chegada, acomodação na Pousada Sonho Meu e almoço. À 
tarde, passeio de barco pelo Rio Coco até o Lago Paredão, com possibilidades para 
se observar diversas espécies, tais como: jaburu (Jabiru mycteria), cabeça-seca 
(Mycteria americana), pato-corredor (Neochen jubata), Cigana (Opisthocomus hoazin), 
águia pescadora (Pandion haliaetus), entre outros. Retorno a Caseara para jantar e 
pernoite na Pousada Sonho Minha. 
 
Considerações relevantes:  
1. A melhor opção de hospedagem seria um ecolodge ou mesmo uma pousada menos 
urbana.  
 
 4o Dia – Depois do café da manhã, dia dedicado ao Parque Estadual do Cantão. 

Depois de visita ao centro de recepção e informação de visitantes, alternam-se 
passeios de barco e caminhadas nas imediações do Rio Coco. Visita ao Lago de 
Dentro e a um dos Furos1 existentes na região. Lanche de trilha durante o passeio e 
retorno no final do dia a Caseara para jantar e pernoite. 
 
 5o Dia – Após o café da manhã, segue-se viagem de barco pelo Rio Araguaia, 

margeando o Parque Estadual do Cantão. Durante aproximadamente 3 horas de 
navegação, tem-se a possibilidade de contemplar espécies como boto, tracajá, 
capivara, colhereiro, garças, martim-pescador, entre outras. Chega-se então à 
confortável Pousada Araguaia. Acomodação, almoço e, à tarde, pequena caminhada 
de reconhecimento nos arredores da pousada e tempo para descanso. Entardecer à 
beira do Rio Araguaia e, após o jantar, saída rio acima para observar jacarés e a 
intensa atividade de animais de hábitos noturnos. Retorno para pernoite. 
 
 6o Dia – Café da manhã. Saída para a Trilha das Ciganas, 4 km de estrada da 

sede ao aeroporto, sendo possível observar de perto a beleza da vegetação nativa, 
além da abundante fauna de aves. Retorno à pousada de barco ou caminhonete. 
Almoço e, à tarde, segue-se viagem de barco margeando o parque até a pousada do 
Centro de Pesquisas Canguçu, onde ocorre, dentre outros projetos de cunho 
ambiental, um importante projeto de seqüestro de carbono. Acomodação e jantar. 
Pernoite. 
 
 7o Dia – Após o café da manhã, caminhada monitorada pela trilha do Mato Verde. 

Retorno à pousada para almoço e, à tarde, caminhada pela trilha da praia. Retorno ao 

                                                           
1 Uma ocorrência muito comum nesta região de paisagens alagadas, os furos, são interligações 
entre os rios e lagoas, onde a presença de fauna é bastante freqüente. 
 

 



entardecer para jantar. À noite, passeio de barco para observação de animais de 
hábitos noturnos. Pernoite. 
 
 8o Dia – Café da manhã e traslado ao aeroporto mais próximo e fim dos serviços. 

 
Considerações relevantes:  
1. Atualmente não há nas proximidades opções de acesso regular por via aérea ao 
Centro de Pesquisas Canguçu. Por hora, pode-se operar por via terrestre diretamente 
até Palmas (a aproximadamente 200 km).  
 
Segue o mapa do roteiro: 

 



 



 



3.2.4.5 Roteiro de pesca esportiva 
 
O Estado do Tocantins e, em especial a região do Cantão, apresenta significativa 
diversidade de espécies de peixes, quase sempre em grande quantidade. Assim, 
pode-se identificar uma inquestionável vocação para a pesca. Porém, é importante 
que a imagem desta região não se vincule exclusivamente com pescaria. Deve ser 
considerado que ecoturistas e pescadores são públicos muito distintos e com atitudes 
e necessidades diferenciadas.  
 
Embora este expressivo seguimento do mercado turístico não deva ser desprezado, 
alguns cuidados devem ser salientados para adequar o perfil do público alvo às 
premissas de sustentabilidade que esta atividade requer. Assim sendo, recomenda-se 
que as diretrizes traçadas pela Lei Estadual Complementar nº13, de 18 de julho de 
1997, sejam seguidas criteriosamente. 
 
A referida lei coloca o Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS) como órgão 
responsável pelo licenciamento, fiscalização, orientação e monitoramento das 
atividades permitidas, inclusive aplicação das sanções preliminares. 
 
Apresentam-se abaixo, de maneira resumida, os pontos de maior relevância para o 
sucesso dessa atividade turística de forma sustentável: 
 
 

 

 

 

 

                                                          

Proibição permanente da pesca com a utilização de redes, tarrafas, arpão, tapume, 
espinhel etc.; 
 

Proibição permanente de pesca de espécies ameaçadas de extinção; 
 

Proibição permanente de pesca na época da piracema; 
 

Proibição permanente de pesca em lagos, lagoas e bocas de rios/igarapés em 
qualquer época do ano; e 
 

Limite de 5 kg ou uma espécie para cada pescador.  
 
Considerando essas recomendações, sugere-se que os Rios Javaés, Caiapó e 
Araguaia sejam utilizados para a realização da pesca esportiva, onde os próprios 
barcos podem ser utilizados como meios de hospedagem. Além dessa atividade, 
sugere-se também o aproveitamento da área do Parque Estadual do Cantão para a 
realização da modalidade “pesque e solte”, a ser desenvolvida de acordo com as 
recomendações do Plano de Manejo – Parque Estadual do Cantão∗ (2001, p. 106) e 
no Estudo das Espécies Íctias e Opções de Manejo Piscícola no Parque Estadual do 
Cantão* (2001, pp. 89-90), graficamente apresentada em material anexo (Anexo G), 
onde são identificados os lagos para implantação do “Alugue um Lago”, ou seja, “tipo 
de pesque e solte com base em um rancho de luxo em meio natural com lago próprio” 
(Plano de Manejo, 2001, p. 9). Ressalta-se que, atualmente, não existe infra-estrutura 
de turismo para a comercialização dessa proposta, que deverá ser mais detalhada no 
Programa de Uso Público do Parque antes de sua utilização turística. 
 
A região do Cantão é considerada um dos melhores locais para pesca esportiva no 
Brasil, apresentando uma natureza exuberante e conservada. Além da abundância de 
peixes, pode-se facilmente observar animais como anta, capivara, tracajá entre outros 
e uma grande quantidade de espécies de pássaros. 
  
Segue o mapa do roteiro sugerido: 
 

 

 
∗ Materiais disponibilizados à consultoria após o término dos estudos de campo. 
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	Tabela ROT 03. Projetos, Sub-projeto e Produtos
	
	Projetos

	Hospedagem:Em Palmas, existem boas opções de hos
	
	Vendas de produtos
	Normas básicas de



	Hospedagem:Em Araguacema e Caseara, encontram se 
	
	Araguacema: Hotel Restaurante e Pousada Araguaia,


	Hospedagem:Em Palmas, existem boas opções de hos
	Hospedagem:Exceto a recém inaugurada Pousada do �
	Hospedagem:Na parte sul do Cantão, encontra se u�
	Hospedagem:Em Araguacema e Caseara, encontram-se 
	
	Araguacema: Hotel Restaurante e Pousada Araguaia,





