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É no Lago Oeste que o olhar se expande e se encontra com 
belas paisagens. A região faz parte da Região Administrativa 
de Sobradinho é referência em agrofloresta, fica próxima ao 
Parque Nacional de Brasília e está situada na Chapada da 
Contagem, uma área de proteção ambiental que preserva 
uma grande área de cerrado e sua fauna. Por ser uma região 
elevada, o clima é mais ameno e as noites são um convite 
para um bom aconchego em suas diversas propriedades que 

BEM-VINDO AO LAGO OESTE!



oferecem excelentes hospedagens. Durante o dia, prepare-se 
para vivenciar experiências únicas junto à natureza, para 
conhecer restaurantes que oferecem uma boa gastronomia, 
para se aventurar por trilhas, observar a natureza, conhecer 
locais incríveis ou simplesmente descansar.

Viva o Lago Oeste, um lugar de refúgio, calmaria, aventura 
e descanso. 





LAGO OESTE
ESTABELECIMENTOS



contato@recantodemariaflor.com.br

PONTE DO BRAGUETO



contato@recantodemariaflor.com.br

PONTE DO BRAGUETO



 DF 001 Rua 01 Chácara 41 – Sitio Dona Nelita, Núcleo Rural Lago Oeste 

 (61) 99988-0139

 Sábados e domingos das 9h às 16h

 @ralfesbraga / @galeriaralfebraga

ATELIÊ RALFE BRAGA

Nascido em Macapá/AP e radicado em Brasília desde 1979, 
Ralfe Braga é um ilustre morador do Lago Oeste/DF onde 
mantém ateliê. Artista visual de talento natural, também é 
publicitário, ilustrador e design gráfico. Sua arte nas mais di-
versas formas, retrata as belezas de sua terra natal e do Dis-
trito Federal de maneira surpreendente. Visitar o Ateliê desse 
artista singular é derramar-se a um mundo de cores vivas 
em meio a diversos tipos de expressões artísticas criadas por 
seu traço único. As portas do seu ateliê estão abertas para os 
apaixonados por arte e cultura que poderão visitar o artista 
em seu local de criação, um privilégio em meio a natureza. 





 DF 001 Rua 2 Chácara 26, Lago Oeste, DF 

 (61) 98344-8666

 Sob consulta e agendamento

 @boazeventos

BOAZ – ESPAÇO DE EVENTOS

A chácara Boaz oferece ao turista, uma experiência urbana 
em meio a área rural. Sua estrutura para eventos é arrojada 
com cozinha equipada, churrasqueira, salão de festas, salão 
de jogos, piscina, campo de futebol, casa na árvore, pista 
de caminhada e amplo estacionamento. Se desejar ficar na 
chácara Boaz para uma curta temporada também é possível, 
quartos com suítes, banheira, wi-fi e TV, estão disponíveis 
para o turista que decidir desfrutar do Lago Oeste por mais 
de um dia. A Boaz possui ambiente acolhedor, área verde 
muito bem cuidada e estrutura impecável para hospedagem, 
eventos e encontros de família.





BRASIS ATELIÊ GASTRONÔMICO
O Brasis Ateliê Gastronômico da chef Di Oliveira é um Brasil 
de sabores na rota de turismo Viva Lago Oeste. Restaurante 
premiado, com gastronomia autoral em ambiente rústico e 
charmoso, muito bem decorado em meio à natureza local. Um 
cardápio diversificado, com pratos sofisticados preparados 
com ingredientes selecionados e orgânicos, incluindo menus 
completos com entrada, prato principal e sobremesas. O 
tempero é uma mistura de sabores regionais com a assinatu-
ra de sua chef, que busca por todo o Brasil a inspiração para 
sua gastronomia. Di Oliveira, além de chef de cozinha, é pes-



 DF 001 Rua 12  Chácara 77  Lago Oeste, DF 

 (61) 99446-2540

 Sextas e sábados: 12h30 às 17h30 e 19h às 23h
  Domingos e feriados: 12h30 às 17h30 

 @brasisateliegastronomico

 www.brasisatelie.com.br/cardapio/

soa reconhecida no Distrito Federal como produtora cultural, 
responsável pela realização do Maior São João do Cerrado em 
Ceilândia.



 DF 001 Chácara 6 Lago Oeste, DF 

 (61) 98121-3366 / 99327-7777

 De terça a sexta das 18h às 23h.  
Sábado a partir das 10h e domingo a partir das 8h 

 @espaconave_agroecologia

 Pizza, Feijoada aos sábados, café colonial aos domingos. Almoço e jantar nos 
finais de semana com menu de massas e risotos.

 Música ao vivo e agroflorestal para colheita.

ESPAÇONAVE

A sua primeira parada no Lago Oeste, a EspaçoNave é sua por-
ta de entrada ao turismo local. Centro de Atendimento ao Tu-
rista (CAT) da associação de turismo VIVA LAGO OESTE, nesta 
chácara à beira da DF 001, você poderá tomar um bom café da 
manhã e seguir para seu destino. Espaço multifacetado, local 
de ideias, de encontros de diversas tribos, hora restaurante, 
hora pizzaria, produz shows culturais e oferece um bom menu 
com muita música ao vivo. Propriedade rural, dispõe de Parque 
Agroecológico, com produção orgânica onde o turista poderá 
colher e levar para a sua casa frutas, legumes e temperos. 
Ponto de venda de diversos produtos locais, na EspaçoNave 
você tem a oportunidade de conhecer muitas boas histórias da 
região. É a sua nave para o Lago Oeste. 





 DF 220 km 05 / Localizador: -15.566613, -48.080394 

 (61) 99809-5836

 De quinta a domingo, nos períodos da manhã e tarde, 
mediante agendamento pelo site www.fazroncador.com.br 

 @fazroncador

 fazendaroncadorpasseioacavalo

FAZENDA RONCADOR

A propriedade rural Fazenda Roncador possui estrutura fami-
liar e é um daqueles lugares, que nos impressionam tamanha a 
imensidão e beleza natural. Local de vegetação nativa preser-
vada, proporciona aos visitantes uma excelente oportunidade 
para contemplar a natureza, aprender sobre a vida do homem 
do campo, dos animais e do bioma do Cerrado. Uma experi-
ência memorável, com opções de trilhas e prática de esportes 
radicais como o rapel. O passeio a cavalo, atração principal 
e especialidade da fazenda, conta com instrutor que acom-
panha o grupo durante o percurso por diversos ambientes e 
rotas com vista privilegiada dos campos e vales, passando por 
trechos de cerrado e cachoeiras da região. Servem comida da 
fazenda no café da manhã, no almoço e no lanche da tarde 
com produtos fabricados de maneira artesanal por produtores 
locais. Uma verdadeira riqueza!





POUSADA REFAZENDA

Hospedagem em chalés e apartamentos. Restaurante com 
duas cozinhas compartilhadas. Cozinha gourmet para hós-
pedes e cozinha bar com varanda para família ou grupos que 
podem trazer seus ingredientes e bebidas e fazer um churras-
co a seu gosto. Espaço perfeito para confraternizações, lazer 
com piscina, campo society, futvôlei, salão de jogos. Turismo 
pedagógico com experiências envolvendo pôneis, pássaros, 
peixes, galinhas, monjolo, roda d’água e estufas. Hospedagem 
com refeições inclusas. Natureza com flora e fauna abundan-
te. Venha conhecer!



 DF 001 Rua 16, chácara 08, Lago Oeste - Brasília- DF 

 (61) 99222-2149

 Quarta a domingo 

 @pousadarefazenda

 pousadarefazendadf



 DF 001 Chácara 45, Cantinho do Céu, Lago Oeste, DF

 (61) 98114-6684

 Sexta e sábado por agendamento 

 @raquelbogea_

RAQUEL BOGÉA

A marca Raquel Bogéa de tingimento natural é moda autoral 
com sustentabilidade. São peças exclusivas para vestuário 
e decor que são tingidas de maneira natural pela estilista 
Raquel Bogéa que faz uso de matéria-prima orgânica como 
plantas, folhas, flores, raízes e cascas. É a beleza rica do cer-
rado estampada em peças de criação única, um verdadeiro 
trabalho de arte. A marca Raquel Bogéa faz venda de peças 
prontas ou por encomenda e, reafirmando o uso sustentá-
vel, também tinge tecidos para reuso. Seu ateliê está aberto 
pra visitação, além de oferecer cursos para aprendizado da 
técnica. 





RECANTO DE MARIA FLOR E BALANCÉU

O Recanto de Maria Flor uma linda casa para hospedagem e 
entretenimento à beira da Chapada da Contagem o que pro-
porciona uma belíssima vista a olhos nu. Natureza abundante, 
conceito em hospedagem, o Recanto de Maria Flor é uma 
casa de dois andares, com dois quartos suítes, salas amplas, 
varanda com vista de 180°, cozinha equipada, hidromassagem 
com vista panorâmica e paisagismo para o deleite de seus 
visitantes. Casa para aluguel de temporadas com acomoda-
ções confortáveis para recepção de grupos, casais e famílias 
que desejam exclusividade e requinte. 



 DF 001 Rua 4 Travessa 5, Entrada 1 Chácara 4, Lago Oeste -DF

 (61) 99981-9275 e 99809-1221

 www.recantodemariaflor.com.br 

 @recanto.demariaflor  / @balanceu.bsb

Destaque para o BALANCÉU, o maior balanço do Brasil, que 
fica no Recanto de Maria Flor como uma das opções de 
entretenimento para os seus hóspedes e demais visitantes. É 
aventura garantida para quem tiver coragem de balançar em 
meio a imensidão do cerrado.



HOTEL FAZENDA SÍTIO TITARA

Para chegar ao Sítio Titara, você seguirá por um bonito 
caminho de asfalto e terra e ficará surpreso ao se deparar 
com uma bela paisagem que irá conectar você a natureza do 
Cerrado. Ao chegar, será muito bem recebido em um ambien-
te rural, preparado para receber o turista com toda a sua 
família. O sítio é uma grande propriedade, cercada por áreas 
de preservação ambiental.  Lugar aconchegante com culi-
nária mineira, hospedagem, redário, bangalô, chalés, suítes, 



 DF 170 Km 0 Núcleo Rural Lago Oeste, DF / Localizador: 15°29’50.1”S 48°01’25.3”W

 (61) 99635-1313

 De terça-feira a domingo / Day-use: de 08h às 17h / Pernoite: de 14h às 12h

 @sitiotitara

parquinho, belíssimas cachoeiras e piscinas naturais de águas 
cristalinas são as principais experiências que você viverá no 
Sítio Titara.



 DF 001 Rua 10 Chácara 16, Lago Oeste, DF

 (61) 99973-0188

 Sob agendamento

 @sitio_vila_das_cabras

SÍTIO VILA DAS CABRAS

Propriedade rural com criação de cabras e outros animais, 
o Sítio Vila das Cabras é aquele local acolhedor de evidente 
amor por animais. Ao chegar no sítio, você logo irá se deparar 
com gansos, pavões, faisão e viveiros de aves silvestres 
e exóticas regulamentadas e licenciadas pelo IBAMA. Ao 
caminhar pela propriedade, poderá visitar as cabras leiteiras 
e seus filhotes que são o chamego da propriedade. Em sua 
cozinha rural oferece aos turistas um delicioso lanche com di-
versos produtos fabricados com leite de cabra e mais aquele 
cafezinho coado, que a gente sente o cheio de longe. O Sítio 
Vila das Cabras recebe turistas para visitação, abre a pro-
priedade para eventos familiares e para todo interessado que 
deseje uma vivência em meio a natureza e aos animais. Uma 
experiência memorável para crianças de todas as idades.





 DF 001 Rua 04 Travessa 05 Chácara 12, Núcleo Rural Lago Oeste, DF

 (61) 99803-5085

 Mediante reserva

 @trilhadocalango

TRILHA DO CALANGO

A Trilha do Calango é uma propriedade rural com trilhas eco-
lógicas interpretativas, mirantes contemplativos com vista 
para Chapada da Contagem, experiências sensoriais e Turis-
mo Pedagógico. Recebe grupos, empresas, casais e família 
para eventos, oficinas, cursos e hospedagem. Os turistas que 
desejarem se hospedar na Trilha do Calango, podem escolher 
pela casa ou por chalés construídos em meio a natureza que 
proporcionam uma experiência memorável. É uma proprieda-
de dinâmica, com diversas experiências a serem exploradas, 
tais como o “Banho de Cerrado uma experiência sensorial”, 
visita monitorada na “Vila das Abelhas Sem Ferrão”, “Experi-
menta Cerrado”, entre outras iniciativas que chamam a aten-
ção, como por exemplo, a identificação de diversas árvores 
nativas do bioma Cerrado. A Trilha do Calango é um passeio 
de entretenimento, de conhecimento e de preservação ao 
meio ambiente.







LAGO OESTE
PRODUTOS



PRODUTOS

Você, turista, poderá encontrar no Lago Oeste diversos 
produtos fabricados de maneira artesanal por moradores da 
região. São produtores rurais que fazem dos seus prazeres 
e hobby, negócios. São produtos fabricados com dedicação, 
alguns uma herança de família, outros de talento nato e 
todos com conhecimento técnico especializado. São cervejas 
artesanais, pimentas, geleias, licores, temperos, queijos 
finos, manteiga, requeijão, entre tantos outros.



 (61) 99998-1599 

 @cervejas_capivara

CERVEJA CAPIVARA

Cervejas artesanais fabricadas em diversos estilos, cores e 
sabores. Um passeio pelo mundo da cerveja onde o mestre 
cervejeiro Beto Capivara com suas receitas autorais nos leva 
a recordar algumas das mais famosas cervejas mundiais.



 (61) 98299-5353 

 @cervejaet

CERVEJA E.T

Cervejas artesanais fabrica-
das pelo cervejeiro Giovanni 
Boscolli. Sabores exclusivos, 
receita autoral e muita cria-
tividade no uso de ingredien-
tes. Sabores variados com 
algumas cervejas fabricados 
com frutas da estação. 
Destaque para a cerveja 
ABDUÇÃO. 



 (61) 98128-6916 

 @queenofpeppers

QUEEN OF 
PEPPERS

Marca da mestra em pimenta 
Priscila Ávila, a Queen of 
Peppers produz diversos 
produtos oriundo do cultivo 
da pimenta. Molhos, geleias, 
licores e temperos são alguns 
dos produtos fabricados pela 
conhecida rainha da pimenta 
do DF, que tem paixão pela pi-
menta mais ardida do mundo, 
a Carolina Reaper.



 61 99982-5003 

 @queijariarancharia

QUEIJARIA 
RANCHARIA
Queijos finos fabricados com 
leite antialérgico A2A2 a Quei-
jaria Rancharia é uma empresa 
familiar que produz diversos 
produtos de leite há décadas. 
Especialistas em queijos finos 
como Cambert, Parmesão, 
MR e Brie, a queijaria tem uma 
variedade de produtos que são 
vendidos diretamente para o 
seu consumidor, em sua maioria, 
amantes de um bom vinho. 



NATA DO CERRADO

A Nata do Cerrado produz 
sorvetes de forma artesanal com 
matérias-primas 100% naturais 
e oferece uma gama de mais de 
150 sabores dentre eles, inúme-
ros de frutos do cerrado. Os mais 
pedidos estão os sabores de 
castanha de baru, frutos do bos-
que, tapioca, pistache e banana 
caramelada. Produzidos no Lago 
Oeste, você poderá encontrar os 
sorvetes da Nata do Cerrado em 
parceria com diversos locais de 
turismo da região ou pedir o seu 
por delivery.

Idealizadora e produtora: 
Bernadete Ghisolfi

 (61) 99114-1043 

 @natadocerrado



OUTRAS ROTAS

OUTRAS ROTAS Chegamos ao final da 
Rota Lago Oeste, esperamos que você 
tenha apreciado o passeio. Para que 
suas próximas aventuras pelo Distrito 
Federal sejam ainda mais inesquecíveis, 
preparamos para você outras opções de rotas temáticas 
especiais. Para mais informações, acesse nosso site ou o QR 
Code acima. 

Até a próxima, Brasília te espera de asas abertas!

We have reached the end of the Route, we hope you have 
enjoyed the tour. To make your next adventures in the sights 
of Distrito Federal even more unforgettable, we have prepared 
for you other options of special thematic routes For more 
information visit our website or the QR Code above.

See you next time, Brasília awaits you with open wings!



FICHA TÉCNICA   

ROTA LAGO OESTE - MARÇO, 2022

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL | ENDEREÇO: CENTRO DE 

CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, ALA SUL, 1º ANDAR, EIXO MONUMENTAL -  

CEP: 70.070-350 – BRASÍLIA – DF

SITE: WWW.TURISMO.DF.GOV.BR | TELEFONE: +55 (61) 4042-0400

FOTOGRAFIAS:  ASSOCIAÇÃO VIVA LAGO OESTE

PARCEIROS: ASSOCIAÇÃO VIVA LAGO OESTE  

APOIO TÉCNICO: BETH BÓGEA E VIVA LAGO OESTE

CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA – CAT 
TOURISTIC INFORMATION

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h  
Open daily from 9am to 6pm 

Aeroporto/Airport 

Praça dos Três Poderes – Esplanada dos Ministérios

Rodoviária de Brasília – Ao lado do Extra Sul

Setor Hoteleiro Sul – Próximo ao Hotel Nacional

Setor Hoteleiro Norte – Ao lado do Kubitschek Plaza



ONDE NOS
ENCONTRAR

/secretariadeturismodistritofederal

/company/seturdf

@seturdf

/seturdf

turismo.df.gov.br


