
dentes ou incidentes: leve sempre um celular em condições de 
funcionamento e acione o corpo de bombeiros (193) em caso 
de emergência.

•	 O Parque não possui serviço de resgate. Não se arrisque!

•	 Não é recomendável a visitação por pessoas com problemas de 
saúde ou preparo físico limitado.

•	 Caso você não tenha experiência, não se arrisque sozinho: con-
trate um condutor de visitantes para auxiliá-lo.

LEMBRE-SE, VOCÊ É RESPONSÁVEL PELA SUA SEGURANÇA!

CÂNION I: Possui características semelhantes ao Cânion II, 
mas é menor e com pequenas piscinas. Aberto à visitação 
somente no período de estiagem. Informe-se com admi-
nistração antes de escolher esta opção. A visita a este atra-
tivo pode ser integrada à visita ao Cânion II e as Cariocas.
Acesso: cerca de 10,5 Km (ida e volta) e nível de dificulda-
de moderado a pesado. Siga setas vermelhas.

TRILHA DA SERIEMA: Trilha fácil que possibilidade a intera-
ção com diferentes paisagens do cerrado. Uma possibilidade 
para pessoas com pouca resistência física. Geralmente está 
sem água na época de seca.
Acesso: cerce de 850 m e nível de dificuldade leve. Siga 
setas azuis.

Faça trilha com segurança! 

•	 Informe-se sobre as distâncias e grau de dificuldade das 
trilhas;

•	 Percorra trilhas com calçados fechados, reforçados e 
confortáveis: chinelos, sandálias e saltos não combinam 
com trilhas;

•	 Leve sempre com você protetor solar, chapéu, capa de 
chuva, água e um lanche;

•	 Beba muita água: a desidratação é uma causa comum 
de mal estar nas trilhas;

•	 Obedeça as normas do Parque Nacional mantendo-se 
nas trilhas sinalizadas;

•	 Observe as condições climáticas do dia da sua visita;

•	 Atividades em ambientes naturais apresentam riscos ineren-
tes (risco de perder-se, machucar-se, afogar-se, entre outros)

•	 Atente-se para o risco de trombas d’água e, em caso de 
chuvas fortes ou aumento do nível do rio, saia da água ime-
diatamente e procure se refugiar em lugar alto e seguro;

•	 Esteja preparado para as adversidades em caso de aci-
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Arquivo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros
Normas e Orientações 
Gerais para Visitantes

Miguel von Behr

Horário de entrada para visitação: entre 8h e 12h. 

A trilha Seriema tem entrada permitida entre 8h e 16h.

Horário de saída do Parque: até as 18h

www.icmbio.gov.br
pnchapadadosveadeiros@icmbio.gov.br

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo, Setor

Sudoeste - CEP 70.670-350 Brasilia - DF 61 3341-9101



BEM VINDO AO PARQUE NACIONAL DA CHAPA-
DA DOS VEADEIROS!

Antes de iniciar seu passeio é importante se lembrar que você 
esta visitando uma Unidade de Conservação de Proteção 
Integral aproveite sua visita de forma consciente!

ATRATIVOS DO PARQUE:

SALTOS DO RIO PRETO: Paisagens símbolo do Parque. O 
Salto II, com 120 m de queda livre, pode ser apreciado pelo 
mirante na trilha e o Salto I, com 80 m de queda, tem um 
grande poço para banho.
Acesso: cerca de 9 Km (ida e volta) e nível de dificuldade 
moderado a pesado. Contém trechos muito inclinados e so-
bre pedras.  Siga setas amarelas.

CORREDEIRAS: Série de piscinas naturais num trecho do 
Rio Preto aptos para banho. A vista a este atrativo pode ser 
integrada a visita aos Saltos.
Acesso: cerca de 6,5 Km (ida e volta) e nível de dificuldade 
leve. Siga setas amarelas.

CARIOCAS: A cachoeira possui muitas quedas d´água e um 
ótimo poço para banho. A vista a este atrativo pode ser inte-
grada a visita aos Cânions.
Acesso: cerca de 9 Km (ida e volta) e nível dificuldade mo-
derado. Siga setas vermelhas.

CÂNION II: Um grande poço com rochas nas margens ex-
celente para banho e descanso. A visita a este atrativo pode 
ser integrada à visita ao Cânions I e Cariocas. 
Acesso: cerca de 9,5 Km (ida e volta) e nível de dificuldade 
moderado. Siga setas vermelhas.
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