
DICAS E LEMBRETES IMPORTANTES
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Abertura do Parque: 9h
Fechamento: 17h
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• Você é responsável por sua segurança;
• Nunca se aproxime da borda do paredão: há riscos 
de queda e desmoronamentos;
• Não pule nos locais de banho;
• Atenção com as crianças nas trilhas;
• Previna a desidratação: leve sempre água potável;
• Bebidas alcoólicas não são permiti das no Parque;
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• Deixe os animais domésti cos em casa;
• Vista roupas e calçados apropriados;
• Leve seu lixo de volta pra casa;
• Caminhe pelas trilhas ofi ciais. Não uti lize atalhos; 
• Instrumentos musicais e aparelhos sonoros são proi-
bidos.
• Não leve animais, plantas, rochas ou qualquer ma-
terial para casa, nem escreva em pedras ou troncos 
de árvores;
• É proibido o uso do fogo no Parque.

O Parque não possui áreas de camping.

Em caso de emergência, LIGUE 193.
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O Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães (PNCG) foi criado em 12 
de abril de 1989, com o objetivo de 

proteger e preservar amostras de ecossiste-
mas da região, assegurando a preservação 
de seus recursos naturais, proporcionando 
oportunidades de visitação, uso pelo públi-
co, educação e pesquisa científica, além da 
preservação de sítios arqueológicos. 
O parque tem aproximadamente 33 mil 
hectares e sua área está localizada nos mu-
nicípios de Chapada dos Guimarães (35%) 
e Cuiabá (65%). Abriga as nascentes dos 
rios Aricá-Açu e Água Fria, bem como dos 
rios Mutuca, Claro e Paciência - formadores 
da bacia do rio Coxipó –, responsáveis por 
grande parte da água potável que abastece 
a população de Cuiabá.
A vegetação típica da região é o cerrado, 
com diferentes paisagens e uma fauna ca-
racterística, incluindo espécies ameaçadas 
de extinção. As pesquisas realizadas no 
parque demonstram sua importância na 
proteção de espécies do cerrado, abrigan-
do espécies endêmicas deste ecossistema.
Além disso, o parque nacional conta com 
balneários, cachoeiras, trilhas e mirantes. 
A cachoeira do Véu de Noiva é o principal 
atrativo da região.

Os atrativos Véu de Noi-
va e Cachoeirinha e Ca-
choeira dos Namorados 
são opções de visitação 
autoguiadas no Parque 
Nacional da Chapada dos 
Guimarães. O acesso é pela 
guarita principal do parque, na 
Rodovia MT 251, km 50. 
Véu de Noiva: entrada até as 16h.
Cachoeirinha: entrada até as 12h.

O Circuito de Cachoeiras e a Casa de 
Pedra fazem parte de um circuito de 
caminhadas no cerrado, ao longo do  

Córrego Independência, com bal-
neários permitidos.

Informe-se na guarita do par-
que ou no site oficial sobre as 
normas de acesso.

O Morro de São Jerôni-
mo é um dos pontos 
mais altos do parque. 
O trajeto até seu cume 
(850 m de altitude) in-
clui uma caminhada de 
alta dificuldade e longa 
distância. A Travessia do 
parque tem cerca de 20km de 
extensão. O visitante deve ser acom-
panhado por condutores.

A Cidade de Pedra e o  Rio 
Claro são locais que propor-
cionam uma visão das vere-
das e da cidade de Cuiabá, 

bem como dos paredões 
de arenito e banho de rio. O 

acesso é em veículos 4x4, com 
condutores autorizados.
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