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Este miniguia foi elaborado para levar você em um 
passeio pela acolhedora região de Planaltina, fun-
dada em 1859, quase um século antes de Brasília. Na 
época, ainda conhecida como Vila Mestre D’Armas, 
era um importante ponto de passagem para os 
bandeirantes. Orgulhosa de sua história, a cidade 
conserva casarões com mais de dois séculos de 
existência em seu centro. As centenárias constru-
ções em adobe, palha e madeira atraem turistas 
e estudantes de arquitetura de todo o país. A cidade 
mais antiga do Distrito Federal é conhecida também 
por celebrações tradicionais como a Folia do Divino, 
a Via-Sacra do Morro da Capelinha, o Vale do Ama-
nhecer e a Igreja de São Sebastião, sendo referência 
no segmento místico e religioso. Prepare-se para 
encontrar diversos tesouros ecológicos, dentre eles 
a mais importante reserva ambiental da América do 
Sul, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que 
também se localiza próxima à cidade. Para saber 
mais sobre a cultura local, passeie pelo Centro His-
tórico e não deixe de visitar o Museu Histórico 
e Artístico de Planaltina, que conserva a memória 
da cidade.

Bom passeio! 

Bem-vindo a Planaltina! Welcome to Planaltina!
This mini-guide was designed to take you on a tour of 
the welcoming region of Planaltina, founded in 1859, 
almost a century before Brasília. At the time, still known 
as Vila Mestre D’Armas, it was an important crossing 
point for the pioneers. Proud of its history, the city 
preserves houses with more than two years of existence 
in its center. The centuries-old adobe, straw, and wood 
constructions attract tourists and architecture students 
from all over the country. The oldest city in the Federal 
District is also known for traditional celebrations 
such as the Folia do Divino, the Via Sacra in Morro da 
Capelinha, the Vale do Amanhecer, and the Church of 
São Sebastião, with no reference to any mystical and 
religious segment. Get ready to find several ecological 
treasures. The most important environmental reserve 
in South America, the Águas Emendadas Ecological 
Station, which is also located near the city. To learn 
more about the local culture, stroll through the Historical 
Center and be sure to visit the Planaltina Historical and 
Artistic Museum, which preserves the city’s memory.

Have a good trip!
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IN THIS GUIDE YOU WILL FIND 
A selection of 21 tourist attractions 
representative of the theme, with photos, tips 
and services to guide your trip.
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PARA OS APAIXONADOS PELO PÔR DO SOL, AO FINAL 
DA TARDE OLHEM PARA O CÉU E BOM ESPETÁCULO!
For lovers of the sunset, at the end of the afternoon 
look at the sky and have a good show!

ESCOLHA SEUS LOCAIS 
FAVORITOS PARA VISITAR;
Choose your favorite places to visit;

LEVE SUA GARRAFA DE ÁGUA, 
PRINCIPALMENTE NA ÉPOCA DA SECA;
Take your water bottle, especially in the 
dry season;

PARA QUEM FIZER A ROTA A PÉ OU DE BICICLETA, 
NÃO SE ESQUEÇA DO FILTRO SOLAR;
For those who make the route on foot or by 
bicycle, do not forget the sunscreen;

PESQUISE O MEIO DE TRANSPORTE 
MAIS ACESSÍVEL ATÉ O LOCAL;
Search for the most accessible means 
of transport to the location;

CONSULTE SOBRE OS HORÁRIOS 
DE FUNCIONAMENTO;
Inquire about opening hours;



PEDRA                                                          
FUNDAMENTAL

A Pedra Fundamental é um obelisco construído no 
Morro do Centenário e fica localizada exatamente 
a 9 km de Planaltina, sendo o primeiro monumento 
construído no Distrito Federal. Para comemorar 
o centenário da Independência, em 7 de setembro de 
1922, o presidente dos Estados Unidos do Brasil, 
Epitácio Pessoa, pediu para assentar a Pedra Funda-
mental da futura Capital do País. O local é ideal para 
contemplar a vista, proporcionando uma visão 360! 

The Fundamental Stone is an obelisk built on the 
Morro do Centenário and is located exactly 9 km 
from Planaltina, being the first monument built in the 
Federal District. To commemorate the centenary of 
Independence, on September 7, 1922, the President of 
the United States of Brazil, Epitácio Pessoa, asked to 
lay the cornerstone of the country’s future Capital. 
The place is ideal for contemplating the view, provid-
ing a 360⁰ view!

Morro do Centenário

Aberto diariamente
Open daily

Centenary Hill

OBELISCO PEDRA FUNDAMENTAL
CORNERSTONE OBELISK

CG



IGREJINHA DE SÃO SEBASTIÃO

A Igrejinha de São Sebastião foi construída a mando das 
famílias Gomes Rabelo e Carlos de Alarcão, que doaram 
terras para a Diocese de Goiás em cumprimento de uma 
promessa feita para acabar com uma peste que 
assolava a região. É considerada a igreja mais antiga 
do Distrito Federal, faz parte da Arquidiocese de Brasília 
e ainda é um monumento tombado como patrimônio 
histórico e artístico do DF.  É um passeio histórico!

CENTRO HISTÓRICO DE PLANALTINA

The Little Church of São Sebastião was built at the behest 
of the Gomes Rabelo and Carlos de Alarcão families, who 
donated land to the Diocese of Goiás in fulfillment of a 
promise made to end a plague that plagued the region. It 
is considered the oldest church in the Federal District, is 
part of the Archdiocese of Brasília, and is still a monument 
listed as historical and artistic heritage of the DF. It’s a 
historic tour!

Aberto todos os dias no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h.

Aberto diariamente - 8h às 12h / 14h às 18h
Open Everyday from 8 to 12pm and 2pm to 6pm.

IGREJINHA DE SÃO 
SEBASTIÃO

CHURCH OF SÃO 
SEBASTIÃO

CG

VISÃO INTERNA DA 
IGREJINHA DE SÃO 

SEBASTIÃO

INTERNAL VISION OF THE 
CHURCH OF SÃO SEBASTIÃO

CG



ESTÁTUA                                                             
DE LOUIS CRULS

A estátua é uma homenagem a Luiz Cruls, engenheiro 
e astrônomo belga que, em 1892, chefiou a expedição 
para desbravar o Planalto Central brasileiro em busca 
de uma nova sede para a capital do País. A estátua 
de bronze foi um presente dado pela Embaixada da 
Bélgica.

The statue is a tribute to Luiz Cruls, a Belgian engi-
neer and astronomer. They, in 1892, led the expedi-
tion to explore the Brazilian Central Plateau in search 
of a new headquarters for the country’s capital. The 
bronze statue was a gift given by the Embassy of 
Belgium.

St. Tradicional – Planaltina – Brasília-DF 

Aberto diariamente
Open daily

ESTÁTUA DE LOUIS CRULS
STATUE OF LOUIS CRULS
CG



MUSEU HISTÓRICO 
E ARTÍSTICO DE PLANALTINA

O Museu Histórico e Artístico de Planaltina foi inaugu-
rado em 1974 e é Patrimônio Histórico Nacional desde 
1987. Ele está abrigado em uma casa que foi construí-
da entre os séculos XIX e XX e a sua história faz parte 
do acervo.

The History and Art Museum of Planaltina was inaugu-
rated in 1974 and has been a National Historic Landmark 
since 1987. It is housed in a house built between the 
19th and 20th centuries, and its history is part of the 
collection.

St. Tradicional Q 57 - Planaltina, Brasília - DF

Aberto de quarta a domingo - 09h às 12h / 14h às 18h 
Open from Wenesday to Sunday – 9 am to 12pm and 2pm to 6pm

MUSEU DA HISTÓRIA E ARTE DE PLANALTINA
MUSEUM OF HISTORY AND ART OF PLANALTINA
CG



O Museu conta com diversos objetos do início do século 
XX. Entre eles, peças de mobiliário, fotografias da época, 
o primeiro telefone de Planaltina e o primeiro piano 
trazido para Goiás, em 1925, vindo diretamente 
da Alemanha. 

Um passeio repleto de história e cultura!

The Museum has several objects from the beginning of 
the 20th century. Among them, pieces of furniture, pho-
tographs of the time, Planaltina’s first telephone, and the 
first piano brought to Goiás in 1925, coming directly from 
Germany.

The tour is full of history and culture!

VISÃO INTERNA DO MUSEU DA 
HISTÓRIA E ARTE DE PLANALTINA

INSIDE VIEW OF THE MUSEUM OF 
HISTORY AND ART OF PLANALTINA

CG

OBJETOS DO ARCERVO PATRIMÔNIAL CULTURAL DO MUSEU DA 
HISTÓRIA E ARTE DE PLANALTINA
INSIDE VIEW OF THE MUSEUM OF HISTORY AND ART OF PLANALTINA
CG



PRAÇA CORONEL                                    
SALVIANO MONTEIRO

A Praça Salviano Monteiro Guimarães é patrimônio 
histórico do Distrito Federal. Possui vários casarões, 
alguns ainda com fachadas conservadas, do século XIX 
e início do século XX, hotéis, escolas, residências e comér-
cio em geral. Nesta praça se hospedaram os membros 
das primeiras expedições que vieram para explorar 
e demarcar a área do DF. No entorno da praça estão: 
o Museu Histórico, primeira residência da cidade, tombada 
pelo IPHAN/Depha como patrimônio histórico; a Casa do 
Idoso Gabriela Guimarães; e o Hotel Casarão, o primeiro 
da cidade. 

Salviano Monteiro Guimarães Square is a historic heritage 
site in the Federal District. It has several mansions, some 
with preserved facades from the 19th and early 20th cen-
tury, hotels, schools, residences, and commerce in general. 
This square housed the members of the first expeditions 
exploring and demarcating the DF. Around the square are 
the Historical Museum, the city’s first residence, listed by 
IPHAN/Depha as a historical heritage site; the Casa do 
Idoso Gabriela Guimarães; and the Hotel Casarão, the first 
in the city.

St. Tradicional - Planaltina, Brasília - DF

Aberto diariamente
Open daily

PRAÇA CORONEL SALVIANO MONTEIRO
COLONEL SALVIANO MONTEIRO SQUARE
CG



CASA                                                                
DO ARTESÃO

A Casa do Artesão de Planaltina originalmente era 
a Casa de Câmara e Cadeia. A data da construção da 
casa é controversa, tendo registro datado de 1926 
e relatos da construção em 1932. Hoje abriga um ateliê 
de artesanato com as técnicas de flores secas, trança-
do e marcenaria. É um ótimo local para conhecer mais 
sobre a cultura e o artesanato local!

The Craftsman’s House of Planaltina was originally the 
Chamber and Jail House. The house’s date of construc-
tion is controversial, with registration dating from 1926 
and reports of building in 1932. Today it houses a craft 
studio with the techniques of dried flowers, braiding, 
and carpentry. It’s a great place to learn more about 
local culture and crafts!

St. Tradicional Q 53 - Planaltina, Brasília - DF

CASA DO ARTESÃO
CRAFTSMAN’S HOUSE

CG



FEIRA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS

A Feira de Hortifrutigranjeiros de Planaltina possui uma 
enorme variedade de frutas, verduras, temperos, doces 
caseiros, farinhas e grãos. Também é possível encontrar 
diversas bancas de peixes, produtos naturais e queijos. 
Uma experiência explosiva de cheiros, cores e sabores! 
Quem ama feiras, não pode deixar de visitar!

The Planaltina Horticultural Fair has a wide variety 
of fruits, vegetables, spices, homemade sweets, 
flour, and grains. It is also possible to find several 
stalls with fish, natural products, and cheeses. An 
explosive experience of smells, colors, and flavors! 
Anyone who loves fairs must visit!

Setor Residencial Leste, entre as quadras 3/4 - Vila Buritis

De terça à domingo, das 08h às 18h 
Open from Tuesday to Sunday – 8am to 6pm

FEIRA DE HORTIFRUTI
HORTICULTURAL FAIR

CG



FEIRA

TEMPLO VALE DO AMANHECER

O Vale do Amanhecer foi fundado em 1969 e recebe 
pessoas de várias partes do mundo. A doutrina, que 
ganhou adeptos de diversos países, tem como principal 
característica o sincretismo religioso. Seus ritos contam 
com elementos de várias religiões e destacam-se por 
suas tradicionais vestimentas coloridas. O bairro oferece 
infraestrutura turística, com pousadas e restaurantes aos 
visitantes, uma experiência rica pela diversidade mística 
e cultural.

Vale do Amanhecer was founded in 1969 and has since 
received people from all over the world. The doctrine, 
which gained adherents from several countries, has 
as its main characteristic religious syncretism. Their 
rites rely on elements from various religions and stand 
out for their traditional colorful garments. The neigh-
borhood offers tourist infrastructure, with inns and 
restaurants for visitors, an experience rich in mystical 
and cultural diversity.

Área especial 01, Vale do Amanhecer 

Aberto (quarta, quinta, sábado e domingo de 10h às 00h)
e (segunda, terça e sexta de 10h às 22h).
Open (Wenesday, Thursday, Saturday and Sunday from 10am to 
12am) and (Monday, Tuesday and Fridays from 10am to 10pm)

VALE DO AMANHECER
DAWN VALLEY

CG



ACONTECE NO                                            
VALE DO AMANHECER!

Todo 1°de maio acontece o evento que celebra o Dia do 
Doutrinador. O ritual começa ao raiar do sol e termina ao 
final do dia, durante três a quatro dias. O evento celebra a 
renovação das energias e o fortalecimento da fé. 
No ritual, os trajes das mulheres são véus e vestidos 
decores luminosas e os homens, capas em estilo romano. 
Um momento imperdível para os amantes do turismo 
místico-religioso!

Every May 1st, there is an event that celebrates the Day 
of the Doctrinator. The ritual begins at sunrise and ends 
at the end of the day for three to four days. The event 
celebrates the renewal of energies and the strengthening 
of faith. In the ritual, the women’s costumes are veils and 
dresses in bright colors, and the men, Roman-style capes. 
An unmissable moment for lovers of religious tourism!

CACHOEIRA DO JAGUAR LOCALIZADA DENTRO DO 
COMPLEXO SOLAR DO MÉDIUNS
JAGUAR WATERFALL LOCATED INSIDE THE SOLAR DO 
MÉDIUNS COMPLEX
CG

SÍMBOLO RELIGIOSO LOCAZIZADO DENTRO DO 
COMPLEXO SOLAR DO MÉDIUNS
RELIGIOUS SYMBOL LOCATED WITHIN THE SOLAR DO 
MEDIUMS COMPLEX
CB



FESTAS

VIA SACRA 

A Via Sacra é realizada no feriado da sexta-feira santa 
e é celebrada em formato de dramaturgia, relembran-
do a via sacra de Jesus Cristo. Ocorre no Morro da 
Capelinha, onde são reproduzidos os cenários que 
lembram a cidade de Jerusalém. São mais de quatro 
horas de apresentação, encenada por cerca de 1.100 
figurantes e tradicionalmente é dividida em 15 
estações, sendo a última a Ressurreição de Cristo. 
É um dos eventos religiosos mais conhecidos do 
Distrito Federal e foi tombado como patrimônio 
cultural imaterial de Brasília.

The Via Crucis is held on Good Friday and is celebrated 
in a dramaturgy format, recalling the Via Crucis of Je-
sus Christ. It takes place at Morro da Capelinha, where 
they reproduced scenes reminiscent of the city of Je-
rusalem. The presentation lasts more than four hours, 
is staged by around 1,100 extras, and is traditionally 
divided into 15 stations, the last being the Resurrection 
of Christ. It is one of the best-known religious events in 
the Federal District and has been declared an intangi-
ble cultural heritage of Brasília.

Morro da Capelinha 

@santuariomeninojesus

ENCENAÇÃO DA VIA-SACRA DE CRISTO 
NO MORRO DA CAPELINHA

THE STAGING OF THE VIA CRUCIS DE 
CRISTO AT MORRO DA CAPELINHA

AP



MORRO DA CAPELINHA

O Morro da Capelinha é cenário da Via Sacra de Planalti-
na. Além do evento, este local proporciona a oportunida-
de ao visitante de viver a experiência de uma linda visão 
panorâmica da cidade e das paisagens naturais que a 
cercam.

Morro da Capelinha is the setting for Planaltina’s Via 
Sacra. In addition to the event, this location provides the 
opportunity for the visitor to experience a beautiful pan-
oramic view of the city and the natural landscapes that 
surround it.

A ENCENAÇÃO DA VIA-SACRA DE CRISTO
THE STAGING OF THE VIA CRUCIS OF JESUS CHRIST
 AP

ENCENAÇÃO DA CRUSCIFICAÇÃO DE JESUS CRISTO
THE ENACTMENT OF THE CRUCIFIXION OF JESUS CHRIST 
AP

VISTA DA CAPELINHA E 
CRUZEIRO NO ALTO DO MORRO

VIEW OF CAPELINHA AND 
CRUISE ON TOP OF THE HILL

CG



FESTA DO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO

A Festa do Divino Espírito Santo de Planaltina é considerada 
a maior do Brasil em territorialidade. Iniciada 50 dias após 
a Páscoa, tem duração de 10 dias, culminando com 
aSolenidade de Pentecostes. Em 2013, a Festa foi tombada 
como Patrimônio Imaterial e faz parte do Calendário Oficial 
do Distrito Federal. O evento caracteriza-se pela união entre 
as paróquias da cidade e os foliões da roça. Na folia da 
cidade, a festa é organizada com missas, novenas, o giro de 
rua e para o encerramento, barraquinhas com comidas 
típicas e shows. Na folia da roça, a festa começa com 
a alvorada, que é o primeiro dia de folia, com cavalgadas 
e pousos em fazendas da região. No sábado de Pentecostes 
é realizado o Encontro das Bandeiras, evento que reúne 
milhares de pessoas na Praça São Sebastião e abarca as 
Folias de Rua de todas as paróquias e a Folia de Roça, que 
vem a cavalo das fazendas do entorno. O evento se encerra 
no domingo pela manhã após a missa celebrada na matriz da 
igreja de São Sebastião, a conhecida Missa da Roça.

The Divine Holy Spirit Festival of Planaltina is considered the 
largest in Brazil in terms of territoriality. It starts 50 days after 
Easter. It lasts for ten days, culminating with the Solemnity 
of Pentecost. In 2013, the Festival was declared an Intangible 
Heritage and was part of the Official Calendar of the Federal 
District. The event exhibits the union between the city’s parish-
es and rural revelers. In the city’s revelry, the party includes 
masses, novenas, the street tour, and in the end, stalls with 
typical foods and shows. In the festivity of the countryside, 
the party starts at dawn, which is the first day of revelry, 
with horseback rides and landings on farms in the region. On 
Pentecost Saturday, takes place the Encontro das Bandeiras. 
This event brings together thousands of people in Praça São 
Sebastião. It includes the Folias de Rua in all the parishes 
and the Folia de Roça, which comes on horseback from the 
surrounding farms. The event ends on Sunday morning after 
the mass celebrated in the main church of São Sebastião, the 
well-known Missa da Roça.

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
FEAST OF DIVINE HOLY SPIRIT

CG



FESTA                                                               
DO PIMENTÃO

A Festa do Pimentão é conhecida na área rural de 
Planaltina. Desde 1999, a festa acontece geralmente 
no mês de agosto e dura 1 semana. Ao longo dessa 
semana, ocorrem palestras técnicas, concursos 
culturais, concursos de receitas com pimentões e, para 
encerrar, o tradicional desfile para eleger a rainha do 
pimentão. Uma festa que já virou tradição na cidade!

The Festa do Pimentão is famous in the rural area of 
Planaltina. Since 1999, the party usually takes place in 
August and lasts for one week. There are technical lec-
tures, cultural contests, competitions for recipes with 
peppers, and, finally, the traditional parade to elect the 
queen of peppers throughout this week. This party has 
become a tradition in the city!

Núcleo Rural Taquara

PIMENTÃO
PEPPER
AB



FESTA                                                              
FOLIA DE REIS

A Folia de Reis celebra a tradição e a herança cultural 
de caráter religioso e festivo revelados por cânticos, 
ritos e melodias. O Reisado conta a anunciação, 
o nascimento do menino Jesus e a peregrinação dos 
Reis Magos Melchior, Baltazar e Gaspar que, segundo 
a tradição cristã, foram os primeiros a ver Cristo. São 
três dias de festa e acontece no dia de Santos Reis, 
6 de janeiro. A festa faz parte da cultura de Planaltina!

The Folia de Reis celebrates the tradition and cultural 
heritage of a religious and festive character, revealed 
by chants, rites, and melodies. The Reisado recounts 
the annunciation, the birth of the baby Jesus, and the 
pilgrimage of the Magi Melchior, Baltazar, and Gaspar. 
They, according to Christian tradition, were the first to 
see Christ. There are three days of celebration, and it 
takes place on the day of Santos Reis, January 6th. The 
party is part of the culture of Planaltina!

Complexo Cultural de Planaltina 

FESTA FOLIA DE REIS
KINGS’ REVELRY CULTURAL EVENT

AP



TURISMO RURAL

CIRCUITO                                                           
RAJADINHA

O Circuito Rajadinha engloba famílias produtoras do Núcleo 
Rural Rajadinha I, em Planaltina. Essas famílias abrem suas 
casas para receberem visitantes que querem conhecer como 
é a vivência do campo, o cultivo das plantas e passar 
momentos agradáveis conversando com os produtores e suas 
famílias. Visitas às estufas de orquídeas, suculentas, cactos, 
plantas ornamentais, rosas do deserto, fazem parte da 
experiência. Com agendamento prévio, um café da manhã 
direto do campo, lanche ou almoço podem ser preparados 
especialmente para você. Existe também a possibilidade de 
pernoite. As visitas ao Circuito Rajadinha são agendadas 
diretamente com o produtor.

The Rajadinha Circuit includes producing families from the 
Rajadinha I Rural Nucleus in Planaltina. These families open their 
homes to receive visitors who want to know how the coun-
try experiences the cultivation of plants and spend pleasant 
moments talking with the producers and their families. Visits to 
greenhouses of orchids, succulents, cacti, ornamental plants, 
desert roses are part of the experience.  
By appointment, they can prepare a breakfast straight from 
the countryside, a snack, or lunch especially for you. There is 
also the possibility of an overnight stay. Visits to the Rajadinha 
Circuit are scheduled directly with the producer.

(61) 99690-9993@circuito.rajadinha

VISÃO INTERNA DA ESTUFA DO 
CIRCUTO RAJADINHA

INTERNAL VIEW OF THE GREENHOUSE 
OF THE CIRCUIT RAJADINHA

EM



PARQUE ECOLÓGICO                             
DOS PEQUIZEIROS

O Parque Ecológico dos Pequizeiros é um dos maiores 
parques do Distrito Federal! É o local adequado para 
apreciar o cerrado, com vista panorâmica do Vale 
do São Bartolomeu e a oportunidade de conhecer a 
cachoeira do Vale Perdido, Ribeirão Quinze. O nome do 
parque é uma alusão aos inúmeros pequizeiros 
encontrados na unidade de conservação.

PARQUES

The Pequizeiros Ecological Park is one of the largest 
parks in the Federal District! It is the ideal place to 
enjoy the cerrado, with a panoramic view of the São 
Bartolomeu Valley and the opportunity to discover the 
waterfall of Vale Perdido, Ribeirão Quinze. The park’s 
name is an allusion to the numerous pequi trees found in 
the conservation unit.

Núcleo Rural Santos Dumont - Planaltina, Brasília – DF

Aberto diariamente
Open daily

PEQUI
PEQUI FRUIT

CPC
CACHOEIRA DO VALE PERDIDO

LOST VALLEY WATERFALL
CG



The Pequizeiros Trail, 11 km long, starts along a local 
road in the Dawn Valley and passes through the São 
Bartolomeu Valley, providing impressive panoramic 
views.

TRILHA                                                          
DOS PEQUIZEIROS

A Trilha dos Pequizeiros, com 11 km de extensão,  
começa por uma estrada local no Vale do Amanhecer 
e passa pelo Vale do São Bartolomeu, proporcionando 
vistas panorâmicas impressionantes.

Visite acompanhado de um guia da região.

Aberto diariamente
Open daily

TRILHA DOS PEQUIZEIROS
TRAIL OF THE PEQUI TREES

CPC



PARQUE                                                       
ECOLÓGICO SUCUPIRA

O Parque Ecológico Sucupira é um parque recreativo, 
possui um playground, uma quadra poliesportiva e duas 
de areia, pista de skate e um circuito inteligente para 
prática de exercícios. Tudo isso em meio a uma grande 
diversidade de espécies do cerrado, com destaque para 
a vegetação ao longo dos cursos de suas águas.  
Um passeio em meio a tesouros naturais do cerrado!

The Sucupira Ecological Park is a recreational park 
with a playground, multi-sport court, two sand 
courts, skate parks, and an intelligent exercise cir-
cuit. All this is amid great diversity of species from 
the cerrado, emphasizing the vegetation along with 
the courses of its waters.. 
A walk among the natural treasures of the cerrado!

Parque Ecológico Sucupira - Planaltina, Brasília - DF

Horário de funcionamento: De 6h às 20h
Open From 6am to 8pm.

FLOR DO CERRADO
SAVANNA FLOWER
CG

PARQUE ECOLÓGICO SUCUPIRA
SUCUPIRA ECOLOGICAL PARK
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TRILHA                                                           
PARQUE DAS SUCUPIRAS

A Trilha do Parque das Sucupiras contempla uma longa 
pista de caminhada acessível que contorna toda a área 
do parque. Possui área para descanso, com banheiros  
e estacionamento. É uma ótima forma de visitar o  
Parque e curtir a natureza do local!

The Parque das Sucupiras Trail has a long, accessible 
walking trail that runs around the entire area of   the 
park. It has a rest area with restrooms and parking.
It’s a great way to visit the Park and enjoy the na-
ture of the place!

Aberto diariamente - Entrada gratuita
Open daily - Free entrance

TRILHA PARQUE DAS SUCUPIRAS
SUCUPIRAS PARK TRAIL
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TRILHAS

TRILHA                                                         
ARCO CAFURINGA

O trecho do Arco Cafuringa é também conhecido como 
Trilha Maria Onça. Por estradinhas rurais e bairros da 
cidade, liga a Pedra Fundamental ao Parque Sucupira, 
passando pelo Rio São Bartolomeu, Morro da Capelinha, 
Cemitério Antigo e Centro Histórico. A melhor forma 
de percorrer é partindo do Parque Sucupira. O passeio 
perfeito para quem gosta de turismo ecológico e cultural!

The stretch of Arco Cafuringa is also known as the Maria 
Onça Trail. It connects the Fundamental Stone to Sucu-
pira Park through rural roads and city neighborhoods, 
passing by the São Bartolomeu River, Morro da Cape-
linha, the Old Cemetery, and the Historic Center. The best 
way to get around is from Sucupira Park. The perfect 
tour for those who enjoy ecological and cultural tourism!

CERRADO
BRAZILIAN`S SAVANNA
CPC

Aberto diariamente - Entrada gratuita
Open daily - Free entrance



TRILHA                                                          
ARCO UNIÃO

O Arco União reúne um caminho com belas paisagens que 
percorre o topo do território do Distrito Federal, passando 
pelo divisor das principais bacias hidrográficas que unem 
importantes comunidades da região. Em Planaltina, com 
início na Pedra Fundamental, temos os trechos Córrego 
do Meio e a Rota do Cavalo. São várias estradas rurais e 
trilhas no cerrado com alguns mirantes para apreciar o 
Vale do Rio São Bartolomeu. Na região também existem 
diversos haras e espaços de lazer. Uma experiência viva do 
turismo de natureza!

Arco União brings together a path with beautiful land-
scapes that runs along the top of the Federal District’s 
territory, passing through the divider of the main hydro-
graphic basins that unite relevant communities in the 
region. In Planaltina, starting at the Fundamental Stone, we 
have the stretches of Córrego do Meio and Rota do Cava-
lo. There are several rural roads and trails in the savannah 
with some viewpoints to appreciate the São Bartolomeu 
River Valley. There are also several horse farms and leisure 
spaces in the region. A living experience of nature tourism!

Esses dois trechos têm aproximadamente 9km cada, algumas subidas 
fortes e locais com terreno acidentado por pedras e areia. Trilha de 
esforço moderado.
These two stretches are approximately 9km each, some strong 
climbs and places with rough terrain by rocks and sand. Moderate 
effort trail.

TRILHA ARCO UNIÃO
UNION ARCH TRAIL
CPC



ESTAÇÃO ECOLÓGICA                          
ÁGUAS EMENDADAS

A Estação Ecológica Águas Emendadas é uma das mais 
importantes reservas naturais do Distrito Federal.  
A área de cerrado preservado abriga várias espécies de 
animais em extinção, como o lobo guará e a suçuarana. 
Na Estação acontece o fenômeno único da união de 
duas grandes bacias da América Latina, a Tocantins/ 
Araguaia e a Platina, em uma vereda de 6 km de  
extensão. Oportunidade incrível para se impressionar 
com as águas que brotam e correm em duas direções 
opostas!

The Águas Emendadas Ecological Station is one of the 
most important natural reserves in the Federal District. The 
preserved cerrado area is home to several endangered 
animals, such as the maned wolf and the puma.  
 
The unique phenomenon of the union of two large basins in 
Latin America, Tocantins/ Araguaia, and Platina, is in a 6 km 
long footpath. Incredible opportunity to be impressed by 
the waters that flow and flow in two opposite directions!

Aberto segunda a sexta  -  8h30 às 12h / 13h30 às 17h
Open Monday to Friday - 8:30 am to 12:00 pm / 1:30 pm to 5:00 pm

Por se tratar de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, 
as visitas são restritas e ocorrem apenas de forma agendada e guiada. 
As it is an Integral Protection Conservation Unit, visits are restricted 
and only take place on a scheduled and guided basis.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA ÁGUAS 
EMENDADASUNION 

ÁGUAS EMENDADAS 
ECOLOGICAL STATION

IB
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ARTESANATO

Planaltina resgata e mantém viva as raízes do  
artesanato do Distrito Federal. Da colheita aos arranjos 
das flores secas do cerrado é sempre uma atração a 
mais para quem passa pela cidade. Do barro se cria as 
belas peças de arte popular, da palha os belos  
trançados, e da madeira entalhada a releitura da nossa 
cultura popular. Conhecer o artesanato local é  
conhecer muito sobre a cultura e história da cidade! 
 
Planaltina rescues and keeps alive the roots of the 
handicrafts of the Federal District. It is always an extra 
attraction for those passing through the city, from 
the harvest to the arrangements of dried flowers in 
the cerrado. From clay, beautiful pieces of popular art 
are created, from straw the beautiful braids, and from 
carved wood, the reinterpretation of our popular cul-
ture. Getting to know the local craft is to see a lot about 
the city’s culture and history!

INSTITUTO MARIA DO BARRO

INSTITUTO MARIA DO BARRO
CG

FLORES ARTESANAIS  
CONFECCIONADAS EM 

FOLHA MOEDA
HANDMADE FLOWERS 

MADE FROM COINS
CG



FICHA TÉCNICA

PLANALTINA NA ROTA DO TURISMO - AGOSTO 2021

SECRETARIA 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: CLÁUDIO GERBER (CG), ACERVO CAMINHOS DO PLANALTO 

CENTRAL (CPC); ASCOM PLANALTINA (AP); ACERVO GRUPO DE CAMINHADAS 
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LOGOMARCA CAMINHOS DO PLANALTO CENTRAL:

CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA – CAT 
TOURISTIC INFORMATION

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h  
(Exceto o CAT da Torre de TV Digital)

Open daily from 9am to 6pm 
(Except for CAT - Torre de TV Digital)

CAT Planaltina - Av. Uberdan Cardoso, Setor Administrativo. 
Tel: (61)3550 6337

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

Torre de TV Digital de Brasília – Lago Norte 
Funcionamento: finais de semana e feriados, das 9h às 18h 
Opens on weekends and holidays, from 9am to 6pm

RODOVIÁRIA
St. de Hotéis e Diversões - Planaltina, Brasília-DF 

(61) 3207-7472

(61) 2017-1350

(61) 3207-8411

INFRAESTRUTURA DE APOIO

HOSPITAL DE PLANALTINA
Av. WL4 – Área Especial –
Setor Hospitalar Planaltina-DF 
CEP: 73310-000

DELEGACIAS

16ª DP – Planaltina
Setor Comercial Central, AE,
Quadra 02, Bloco K,   Planaltina,
Brasília-DF - CEP: 73.330-321

OUTRAS ROTAS 
 Chegamos ao final da Rota de Planaltina, esperamos 
que você tenha apreciado o passeio. 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. 
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!

31ª DP – Planaltina
Quadra 19, Conj. A AE 01,
Setor Residencial Leste 04,
Planaltina,Brasília-DF -
CEP: 73.357-005

SAMU: 192 



ONDE NOS
ENCONTRAR

D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

 G
R

AT
U

ÍT
A

. V
EN

D
A

 P
R

O
ÍB

ID
A

/secretariadeturismodistritofederal

/company/seturdf

@seturdf

/seturdf

turismo.df.gov.br


