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uma semana é pouco para conhecer a chapada dos

veadeiros, um dos recantos mais bonitos do centro-

-oeste e localizado a apenas 236 quilômetros de

brasília. A natureza é exuberante e rodeada pelo cer-

rado, que é a vegetação nativa daquela região. Ali 

existe um parque nacional, com 65 mil hectares,

abraçado pela minúscula e charmosa vila de são Jorge.

os arredores do parque contam com cerca de 160 ca-

choeiras, rios de água azul e transparente, piscinas

quentes naturais e formações rochosas, propiciando ao

turista oportunidades para desfrutar de múltiplas ativi-

dades ao ar livre. 

o lugar é um paraíso para os adeptos de longas cami-

nhadas. Além disso, são Jorge era um antigo reduto do

garimpo e reza a lenda que de tão esotérico atraiu até

a atenção de uFos. não é à toa que o lugar é conhecido

como um dos maiores centros energéticos do brasil.

Quem conhece, garante.  

DIáRIO DE VIagEm

a chegada

os 18 km de estrada de terra que levam até são Jorge

nem estão muito esburacados. em menos de meia hora

chegamos a este minúsculo vilarejo, cuja localização é

privilegiada: fica bem na entrada do parque nacional

da chapada dos veadeiros. neste povoado, moram

apenas 600 habitantes, e a rotina é pacata. mas, nos

feriados, a vila recebe até 2 mil visitantes!

como ali tem menos de uma dúzia de pousadas, todas

ficam lotadas e o ambiente é festivo. entretanto, não

acontece um distúrbio sequer. tanto é que a pequena

delegacia local ganhou o apelido de “pousada cace-

tete”, dados pelos bêbados que são recolhidos para
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passar a noite. Quem elege são Jorge

como destino procura paz, relaxa-

mento, esoterismo e tranquilidade. 

Guia para todas as caminhadas

na chapada, levanta-se antes das oito

para aproveitar bem o dia. não é permi-

tido entrar no parque desacompanha-

do, e é no mínimo desaconselhável se

embrenhar por qualquer das trilhas   

sem a presença de um profissional que

conheça bem o percurso – há muitas ar-

madilhas na natureza e é fácil se perder.  

nosso guia se chama rafael e, como

muita gente que se conhece por lá, foi

abduzido pelos cristais da chapada.

chegou para passar férias e nunca mais

voltou para sua cidade natal. será que

estávamos correndo um risco?

Janela

Além de contar fatos interessantes

sobre a região e desfiar “causos” en-

graçados de personagens emblemáticos

do vilarejo, rafael sinaliza várias espé-

cies endêmicas na vegetação, algumas

com funções terapêuticas. num deter-

minado momento, ele aponta para uma

árvore fina, e manda a gente morder a

Caminhada

Janela com vista para cachoeiras     
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casca. obedecemos: tem um gosto adocicado. “É um

dos ingredientes da stevia, adoçante considerado menos

nocivo para a saúde.” e assim ficamos sabendo que

muitas phyto ervas são retiradas das plantas do cerrado.

o primeiro destino de nossa caminhada é uma pedra,

chamada “Janela”, na qual se chega após encarar inú-

meras subidas e descidas através de trilhas irregulares. 

mas é através desta fenda entre duas rochas que se 

avista um dos cenários mais deslumbrantes da cha-

pada: uma cadeia de montanhas, o parque e os famo-

sos saltos do rio preto, duas magníficas quedas d´água

que despencam ao longe, poderosas. 

abismo

chegamos à cachoeira do Abismo, nossa segunda

meta. Ali está um “poço”, que parece uma piscina de

fundo infinito, de águas frescas e translúcidas. Ao todo,

são três cachoeiras aneladas, que infelizmente secam

durante os meses de inverno. É apenas durante o
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período de chuvas, no verão, que permanecem cheias

e se transformam num oásis de relaxamento. 

Repouso (bem merecido) dos guerreiros

depois de almoçar apenas uma maçã, uma fatia de

melão e um sanduíche de queijo, o cansaço vem à tona

assim que se retorna a pousada, já no pôr-do-sol. com

o apetite aguçado, nada melhor do que uma relaxada

na nossa jacuzzi para confabular sobre o jantar. 

e vamos à vila procurar uma comida caseira. 

os restaurantes de são Jorge costumam abrir só depois

das 16h, quando todos voltam das caminhadas –

é praxe fazer apenas uma única refeição. rafael nos 

indicou o Buriti´s. pedimos um misto de carne – frango,

porco e boi, acompanhado de uma suculenta farofa 

e salada mista. tudo que alguém com uma fome 

de onça podia querer, além de uma cerveja gelada e

um copinho de cachaça a base de arnica, especialidade

do chef messias.

Cânions & Cariocas

Apenas duas trilhas são permitidas ao público. só

temos tempo para fazer uma por dia. escolhemos a dos 

A esquerda:
Restaurante 
Buriti’s;
a direita: cristais 
da Chapada
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cânions, que abrange dois “poços” distintos, ideais

para mergulho. o fim do passeio é numa queda d´água

chamada Cariocas. o nome vem da história de duas

meninas do rio que se perderam do grupo e foram res-

gatadas nesta cachoeira, de difícil acesso. 

É preciso ter algum preparo físico para galgar as pedras

de um paredão bastante íngreme, que leva até as

quedas. mas o esforço vale a pena: uma minúscula

praia de areia, uma imensa piscina natural, um con-

fortável “deck” de pedras para tomar banho de sol e o

bucólico cenário dão um desfecho fantástico após 13

km de caminhada. 

Os cristais da Chapada

Faltou muita coisa para explorar. mas antes de partir,

ainda curtimos um banho nas Águas Quentes, espécie

de termas do cerrado, localizadas dentro de um pe-

queno bosque e abertas ao público 24h por dia. tam-

bém conhecemos o Vale da Lua, com suas formações

rochosas peculiares e a imponente cachoeira de

Almécegas – 30 metros de largura. 

outras atrações, com nomes pomposos e enigmáticos

como Raizama, Morada do Sol e Corredeiras do Rio

Preto ficaram para uma outra vez. mas, antes de partir

rumo a Alto paraíso e brasília, fomos à lojinha da casa

das Flores, onde  tem lembrancinhas da chapada,

como amuletos, santinhos, artesanato local e, é claro,

cristais de todos os tamanhos. em breve, espero voltar.

Acho que – assim como os moradores de são Jorge –

também fomos fisgados pelos cristais da chapada.

SERVIÇO

o clima de lá é muito diferente da capital: agradável,

menos seco, sol forte o ano todo, mesmo com as tem-

peraturas baixas durante o inverno. e, mesmo no verão,

sempre refresca no final da tarde. É bom estar pre-

venido e sempre ter na mala um agasalho. nas cami-

nhadas, leve água, protetor solar e repelente. 

Pousada bagua

www.baguabangalos.com.br – tel.: (62) 3455-1046

A melhor pousada de são Jorge tem amplos e con-

fortáveis chalés e bangalôs, quatro deles com jacuzzi

privativa num deck ao ar livre. A decoração é toda ins-

pirada no Feng chui, com detalhes de porta-incenso no

banheiro e box com dois chuveiros individuais. baguá

denomina os oito chacras. o restaurante é aprazível e

oferece um cardápio fusion.

Comer

Buriti´s

excelente comida caseira. o bufê de massas é ótimo.

Há anos, o chef prepara os pratos na frente do freguês,

que escolhe os acompanhamentos, combinações e

www.baguabangalos.com.br
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temperos. Ao todo são 21 tipos de ingredientes, como

champignons, alho picado, azeitonas, bacon etc., além

de três tipos de molhos. por um preço módico, come-

-se a vontade. 

Casa das Flores

o restaurante tem mesinhas ao redor da piscina e

também no recinto fechado. o ambiente é român-

tico, à luz de velas. Jantar à la carte, com especiali-

dades regionais e internacionais. serve de sopa a san-

duíches, passando por peixes, carnes e saladas.

destaque para a sua carta de vinhos.


