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A Prefeitura de Lavandeira através da Secretaria de Meio Ambiente, Limpeza Urbana, Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo apresenta o “Inventário Turístico de Lavandeira-Tocantins - 2021”. O levantamento de dados 
coletados permitiu conhecer as características e a dimensão da oferta turística e de apoio turístico em relação 
ao município inventariado. São dados importantes, constituindo-se numa ferramenta imprescindível para pes-
quisa, conhecimento, acompanhamento e avaliação da realidade e do potencial turístico de Lavandeira. 

Neste inventário turístico está identificada as possibilidades turísticas do município, seus atrativos, estru-
turas, organizações, capacidade e condições de recepção além de outras informações básicas, possibilitan-
do assim maior subsídio aos gestores públicos e instâncias de governança responsáveis pelo planejamento 
turístico municipal, aos profissionais que atuam junto ao turismo além de servir para orientar os possíveis 
empreendedores que desejam investir na região.

A metodologia adotada para o inventário turístico de Lavandeira foi baseada nas diretrizes do Ministério 
do Turismo pelo modelo do INVTUR – Inventariação da Oferta Turística. Frisa-se que o modelo foi adequado 
as necessidades e à realidade estrutural do município, utilizando formulários mais objetivos. A pesquisa foi 
realizada no primeiro semestre de 2021 no município de Lavandeira, sendo:

• Na primeira fase, o presente estudo foi realizar uma pesquisa geral em sites de busca e documentos já exis-
tentes na secretaria municipal de turismo buscando dados dos empreendimentos e dos atrativos turísticos.

• Na segunda fase foi a pesquisa de campo para levantamento e confirmação das informações sobre recursos 
naturais, culturais, equipamentos turísticos e infraestrutura de apoio.

• Na terceira fase foi realizar a tabulação e tratamento dos dados, e formatação da versão do documento 
para ser apresentado e entregue à gestão municipal de turismo de Lavandeira, em ocasião oportuna.

Destaca-se que o presente levantamento não esgota a totalidade de serviços e produtos identificados. 
Trata-se de um estudo limitado aos serviços de interesse turístico.

APRESENTAÇÃO
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A.1 Caracterização do município

Lavandeira e sua história

A Atual Lavandeira fora outrora distrito do município de Aurora do Norte, quando ainda era vinculado ao 
estado de Goiás.  Ali ocorria uma feira que abastecia as famílias vindas das adjacências, provocando intenso 
movimento de pessoas, comércio e além disso era às margens do rio Palma que as mulheres se encontravam 
na lavagem de roupas. Isso, segundo relatos era por volta de 1961 e seguiu sendo até que todo esse domínio 
se direcionou a Combinado Agro Urbano de Arraias, projeto cooperativista da então gestão do Governador 
de Goiás, Mauro Borges.

Ainda assim, o local permaneceu e continuou com relativo crescimento. As terras pertenciam a João Car-
doso, prefeito do Município de Aurora, que doou parte delas para a criação do povoado. Fatores como a 
abertura da estrada de Aurora para Campos Belos, em Goiás, incentivou o povoado a crescer em população 
principalmente com a chegada de agricultores vindos de Brasília, de Minas Gerais, da Paraíba e da Bahia, 
comprando áreas para o cultivo de lavouras de milho, arroz, mandioca e outros produtos, dando início a 
abertura de fazenda de gado.

Nesse período, o estado de Goiás já havia se desmembrado e originado o estado do Tocantins. Por esse 
contexto, nascia Lavandeira que por união das lideranças políticas locais deixou de ser povoado através da 
sua emancipação.  Lavandeira, é um dos 139º municípios do Estado do Tocantins, criado em 19 de dezembro 
de 1995, desmembrado do município de Aurora do Tocantins e instalado em 1 de janeiro de 1997.

Hoje, o município de Lavandeira continua a prover investimentos na melhoria da qualidade de vida de 
seus cidadãos por meio de obras de infraestrutura urbana, moradias populares, educação, saúde bem como 
por políticas públicas pautadas na sustentabilidade ambiental, social e econômica. Além do perfil para agri-
cultura de subsistência, pecuária leiteira e de corte, Lavandeira também destaca-se como novo potencial 
turístico do sudeste do estado.

CATEGORIA A
INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO
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Figura 1 – Mapa de localização do estado do Tocantins com foco no município de Lavandeira.

Tabela 1 - Dados populacionais do município de Lavandeira
Área

Fonte: IBGE, 2021;2020;2010

1.984 pessoas

1.605 pessoas

3.09 hab/km²

468.006

Lavandeirense

População estimada [2021]

População no último censo [2010]

Densidade demográfica

Área da unidade territorial [2020]

Gentílico
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Tabela 2 - Gestão político-administrativa turística do município

Gestão turística

Organograma

Fonte: Autoral

Órgão oficial

Instância de governança local

Instância de governança regional

Região turística estadual

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Limpeza 
Urbana, Desenvolvimento Econômico e Turismo

Conselho municipal de turismo (Lei Nº 190/2018)

ASSEGTUR – Associação do Desenvolvimento do 
Turismo Sustentável e Produção Associada

Serras Gerais
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Figura 2 – Mapa região turística Serras Gerais

Fonte: Autoral
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Informações gerais

Dinâmicas Socioculturais

Educação

Tabela 3 - Identificações pontuais sobre o município

Fonte: Autoral

Tabela 4 - Trabalho e Rendimento

Fonte: IBGE, 2019; 2010

Tabela 5 - Taxa de escolaridade do município

Fonte: IBGE, 2020,2019,2010

Principal produção agrícola

Coordenadas geográficas

Telefonia móvel

Distância da capital do Tocantins

Latitude: -12°47’19” S
Longitude: 46°30’22” O

Salário médio mensal dos trabalhadores formais

Pessoal ocupado

Percentual da população com rendimento nominal 
mensal per capita de até ½ salário mínimo

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]

Matrículas no ensino fundamental [2020]

Matrículas no ensino médio [2020]

Mandioca, cana de açúcar

Operadora Claro

528 km

1,4 salários mínimos

180 pessoas

44,2%

97,9%

5,7

4,9

291 matrículas

80 matrículas
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Dinâmicas Econômicas, economia, produção, distribuição e acumulação de capital

Saneamento e meio ambiente

Tabela 6 - Dados do município

Tabela 7 - Saneamento e meio ambiente

Fonte: IBGE, 2018; 2015; 2010

Fonte: autoral

Bioma

O bioma predominante em Lavandeira é o Cerrado, caracterizada por sua vegetação com árvores sinuosas 
e retorcidas.

Hidrografia

O município de Lavandeira é banhado pela bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. Dentro do sistema hi-
drográfico do Rio Tocantins encontra-se a bacia do rio Palma, do qual Lavandeira faz parte. Os principais rios 
existentes no município são o rio Palma e o Rio Mosquito.

Clima

O clima em Lavandeira é do tipo AW – Tropical quente semi-úmido seco com moderada deficiência hídri-
ca. Apresenta duas estações: chuvosa de outubro a março (verão) e outra seca de abril a setembro (inverno), 
período de acentuada estiagem.

PIB per capita [2018]

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]

Esgotamento sanitário

Abastecimento de água

Limpeza urbana

R$ 12.539,04

95%

0,660

Fossas domiciliares

BRK Ambiental

Prefeitura de Lavandeira
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Solo

São encontrados Neossolos Litólicos pouco desenvolvidos, rasos e com baixa fertilidade. Também são ve-
rificados solos como Cambissolos e em menores porções latossolos e afloramentos rochosos.

Geomorfologia

Sobre os Patamares do Chapadão Ocidental Baiano, situa-se localidade como Lavandeira e outros muni-
cípios tratando-se de uma região com farta disponibilidade de água e com potencial para o ecoturismo, com 
base na beleza natural e nas possibilidades recreativas das surgências cársticas. A altitude é bastante elevada 
ultrapassando os 800 metros.

Eventos e Festas
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Figura 3 – Rodovia de acesso ao município de Lavandeira

A.2 – Meios de Acesso ao Município

Rodoviário

Tabela 8 - Meios de acesso rodoviário

Fonte: autoral

Fonte: Autoral

Nome

Rodovia Estadual TO-110
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Emissora de Rádio

Tabela 9 - Agência Postal

Tabela 10 - Emissora de rádio

Fonte: autoral

Fonte: autoral

A.3 – Sistema de comunicação

Agência Postal

Jornal

Tabela 11 - Jornais (virtuais)

Fonte: autoral

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos

R. Tertuliano Santos, 112 – Centro (63) 36971074

Rádio Comunitária 
Atlântica FM 97,9

R. Maria Santana, 532 - Centro (63) 992221125

Tribuna do Interior Agência
de Notícias Eireli

Av. Ayrton Senna - Centro (63) 992927032

Blog do Zica R. Luiz Duarte - Centro (63) 992891857

Canal de Notícias do Sudeste R. Francisco Justo - Centro (63) 992014637
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Tabela 13 - Postos de saúde

A.5 – Sistema de saúde

Posto de Saúde

Fonte: autoral

Academia da Saúde

Tabela 14 - Academia da saúde

Fonte: autoral

Tabela 12 - Delegacias de polícias

A.4 – Sistema de segurança

Fonte: autoral

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

106ª Delegacia Polícia Civil de 
Aurora do Tocantins

Av. Lindolfo J. de Almeida 
– St. Bela Vista

(63) 36581162

2º Pelotão Polícia Militar 
Combinado

Av. Pedro Ludovico – Centro (63) 992311170

UBS Liliane Gândara Vieira Rua Henrique Bastos - Centro (63) 36971052

UBS Dona Sebastiana R. Privato Ferreira - Centro (63) 36971098

UBS Ponta d’Água Zona Rural (63) 992860658

UBS Mosquito Zona Rural (63) 992706360

Academia da Saúde José 
Claúdio R. de Santana

Rua Henrique Bastos - Centro (63) 36971052
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A.6 – Sistema educacional

Educação Municipal

Educação Estadual

Fonte: autoral

Tabela 16 - Escolas estaduais

Tabela 15 - Escolas municipais

Fonte: autoral

A.7 – Outros serviços e equipamentos de apoio

Fonte: autoral

Serviços Bancários

Tabela 17 - Serviços bancários

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

Creche Mundo Feliz R. Luiz Duarte - Centro (63) 36971009

Escola Nercilene Rocha R. Luiz Duarte - Centro (63) 36971009

Colégio Estadual Lavandeira R. Maura Serafim - Centro (63) 36971050

Casa lotérica Caminho da Sorte R. Longino de Castro, s/n – Centro (63) 992895860

Sorveteria e Lanchonete Ki Delícia Av. Ayrton Senna, 505 – Centro (63) 992797622
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Comércio e Serviços Especiais

Supermercados

Tabela 19 - Supermercados

Fonte: autoral

Plantas e Flores
Tabela 20 - Plantas e Flores

Fonte: autoral

Serviços mecânicos

Tabela 18 - Serviços mecânicos

Fonte: autoral

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

Renan Auto Center – Mecânica
 em Geral

Rodovia TO-110 (63) 992706597

Borracharia, oficina e 
Lavajato do Silvano

R. Joaquim Alfredo - Centro (63) 992213100

Mega Motos Rodovia TO-110 - Centro (63) 992293831

Lava-jato do Vilson R. Joaquim Alfredo - Centro (63) 992269027

Supermercado Lavandeira Av. Ayrton Senna - Centro (63) 36971034

Viveiro do Ismael Av. Ayrton Senna - Centro (63) 992050945
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Estética e beleza

Tabela 21 - Beleza e Estética

Fonte: autoral

CATEGORIA B
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

Nome Endereço Telefone

Hidratfios R. Longino de Castro - Centro (62) 991452276
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CATEGORIA B
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

Fonte: autoral

Tabela 22 - Serviços e equipamentos de hospedagem

B.1 Serviços e equipamentos de hospedagem

B.2 Serviços e equipamentos de alimentação

Tabela 23 - Serviços e equipamentos de alimentação

Fonte: autoral

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

Hotel Recanto das Águas Av. Ayrton Senna - Centro (63) 992591727

Hotel Rancho 3 Irmãos Rodovia TO-110 (63) 992047809

Bar e Restaurante Cabra da Peste Rodovia TO-110 (63) 992708747

Espaço De tardezinha – 
bar e restaurante Praça Nª Sª de Fátima – Centro (63) 74001025

Bar e Restaurante Recanto
 das Águas Av. Ayrton Senna - Centro (63) 992591727

Lanchonete Boas Primas R. Leyvalmir Rodrigues, 11 – St. 
Bela Vista (63) 992224217

Miras Bar Av. Ayrton Senna, 520 – Centro (63) 992655343

Sorveteria e Lanchonete Ki Delícia Av. Ayrton Senna, 505 – Centro (63) 992797622

Sorveteria Maximus R. Antonio Nolasco - Centro (63) 992333847
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Fonte: autoral

Fonte: autoral

Tabela 25 -Praças

B.3 Serviços e equipamentos para eventos

B.4 Serviços e equipamentos de lazer

Praças e Parques

Tabela 24 - Espaços para eventos

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço

Estádio Municipal R. Maura Serafim - Centro (63) 36971106

Salão Paroquial R. Tomas da Silva - Centro (63) 992338642

Feira Municipal R. Henrique Batista - Centro (63) 36971106

Câmara Municipal R. Tertuliano Santos - Centro (63) 36971104

Praça da capela Nª Sª de Fátima Av. Ayrton Senna – Centro

Praça Josino de Castro Av. Ayrton Senna – Centro
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Instalações Culturais

Fonte: autoral

Fonte: autoral

Tabela 27 - Instalações culturais

Tabela 28 - Guias de turismo

B.5 Serviços de condução e guiamento

Fonte: autoral

Tabela 26 - Instalações esportivas

Instalações Esportivas

Nome Endereço

Nome Endereço Telefone

Nome Endereço Telefone

Estádio Prof. Leyvalmir Rodrigues R. Maura Serafim – Centro

Quadra de Esportes R. Maura Serafim – Centro

Biblioteca Municipal Av. Ayrton Senna - Centro (63) 36971106

Casa de Cultura Arte da Serra Av. Ayrton Senna - Centro (63) 92461843

Adílio Gonçalves da Conceição Av. Ayrton Senna - Centro (63) 36971106

José Nene Sobrinho Av. Ayrton Senna - Centro (63) 92461843
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C.1 Atrativos Naturais

CATEGORIA C 
 ATRATIVOS TURÍSTICOS

Tabela 29 - Atrativos naturais

Fonte: autoral

Nome Endereço Telefone

Praia do Pequizeiro

Praia do Puçá

Poço Paraíso

Poço Azul

Cachoeira do Sombra

Sítio Harmonia

Estância Roda de Ferro

Reino Encantado

Banhos do Bacupari

Cachoeira Bartolomeu

Cachoeira da Hidro

Recanto João e Maria

Recanto das Águas

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Zona rural Mosquito

Sede Lavandeira

(63) 992428086

(61) 992419003

(63) 992545226

(63) 992428086

(63) 992455501

(62) 984626462

(66) 996279585

(63) 992291603

(62) 991210347

(63) 992706360

(63) 992011480

(63) 992229007

(63) 992591727
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C.2 Atrativos Culturais

Tabela 30- Gastronomia, Artesanato e Trabalhos Manuais

Fonte: autoral

R. Prof. Leyvalmir Rodrigues, 
14 – St. Alto Bela Vista

Nome Endereço Telefone

Doces caseiros da Lana

Ana Maria Sousa Bastos

Nilson Justo da Silva

Palmira Rodrigues de Almeida

Joarino Pereira Dias

Andreia Barbosa Soares

Dejanir Alves da Mata

Rosilene Pereira de Souza

Maria Aparecida Hermogenes

Elza Bispo Hermogenes

Maria Bispo dos Reis 

Alaídes Bispo dos Reis

Gildete Guedes de Morais

Francisca P. da Silva

Fazenda Canastra

Av. Ayrton Senna - Centro

Av. Ayrton Senna - Centro

R. Tertuliano Santos - Centro

Chácara EMA

Av. Ayrton Senna - Centro

Fazenda Boa vista - Mosquito

R. Antônio Nolasco - Centro

Rua X s/n - Centro

R. Espírito Santo s/n - Centro

R. Tomas da Silva s/n - Centro

R. Espírito Santo s/n - Centro

R. Antônio Serafim - Centro

(63) 992103086

(63) 991120176

(63) 992496872

(63)992613182

(63) 992427075

(63) 992943508

(63) 991047701

(63)992734691

Não informado

(63) 992805157

(63) 992231774

(63) 995026160

(63) 992044480

(63) 992383519
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Meios de Hospedagem – Fixos Construídos

Hotel Recanto das Águas

O hotel foi construído em 2019 e possui 10 apartamentos, mais 4 apartamentos tipo chalés. Contudo, 
apenas 6 apartamentos são comercializados com capacidade de até 14 pessoas. A hospedagem possui em 
suas acomodações: televisão, ar condicionado, internet, banheiro privativo e estacionamento não coberto 
para os hóspedes. Sem acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Na diária está incluso o café da manhã e as formas de pagamento aceitas são cartão de crédito, débito, 
pix e moeda brasileira. O hotel faz parte das demais instalações do Recanto das Águas onde tem um bar e 
restaurante e piscina. O local fica às margens do rio Palma, sendo aproximadamente a uns 300m da primeira 
entrada oeste (saída Combinado).
@recantodasaguasss

Fo
nt

e:
 Im

ag
en

s c
ed

id
as



24 25

Hotel Rancho 3 Irmãos

Em propriedade rural, o hotel possui 3 apartamentos que oferecem cama de casal, banheiro privativo, 
televisão, ar condicionado e frigobar. O café da manhã está incluso na diária e aceitam como forma de pa-
gamento moeda brasileira. Não possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Situado as margens do rio Palma, a aproximadamente 50 metros do trevo da cidade. O local também re-
cebe visitantes para lazer.
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Bar e Restaurante Cabra da Peste

O local oferece porções, bebidas e drinks. Almoço apenas por encomenda e tem capacidade para 40 pes-
soas sentadas. Oferece serviço de delivery e aceita como forma de pagamento cartões, moeda brasileira e 
pix. Não possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
@bar_cabra_da_peste

Bar e Restaurante De tardezinha

O local oferece alimentação tipo prato feito, porções, lanches e caldos, este último aos finais de semana, 
além de bebidas em geral. Tem capacidade para 40 pessoas sentadas. Oferece serviço de delivery e aceita 
como forma de pagamento cartões, moeda brasileira e pix. Não possui acessibilidade para pessoa com defi-
ciência ou mobilidade reduzida.
@marisa1232718_espacotardizinha

Bares e Restaurantes – Fixos Construídos
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Bar e Restaurante Recanto das Águas

O local oferece alimentação (tipo executivo), porções, bebidas em geral. Tem capacidade para 70 pessoas 
sentadas. Oferece serviço de delivery e aceita como forma de pagamento cartões, moeda brasileira e pix.Não 
possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
@recantodasaguasss
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Miras Bar

O local oferece espetinhos, jantinhas (prato feito), caldos e porções, além de bebidas em geral. Tem ca-
pacidade para 40 pessoas sentadas e aceitam como forma de pagamento moeda brasileira, cartões, pix e 
transferência. Não possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
@miras_bar2021

Sorveteria e Lanchonete Ki Delícia

O local oferece sorvetes, lanches e bebidas em geral. Tem capacidade para 20 pessoas sentadas e aceitam 
como forma de pagamento moeda brasileira, cartões, pix. Não possui acessibilidade para pessoa com defici-
ência ou mobilidade reduzida.

Sorveteria Maximus

O local oferece sorvetes e lanches em geral. Tem capacidade para 30 pessoas sentadas e aceita como for-
ma de pagamento moeda brasileira. Não possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade 
reduzida.

Panificadora e Lanchonete Boas Primas

O local oferece lanches tipo salgados. Tem capacidade para 10 pessoas e aceita como forma de pagamen-
to moeda brasileira. Não possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.



28 29

Estádio Municipal Prof. Leyvalmir Rodrigues

O espaço tem capacidade para aproximadamente 3000 pessoas e oferece banheiros e lanchonete numa 
área de aproximadamente 200x100m². O local é utilizado para eventos esportivos, como também serve para 
eventos sociais como aniversário de emancipação da cidade. Possui acessibilidade para pessoa com defici-
ência ou mobilidade reduzida.

Espaços para Eventos- Fixos Construídos
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Salão Paroquial da capela Nª Sª de Fátima

O local destina-se para uso de atividades internas religiosas. Possui cozinha com freezer, jogos de me-
sas e cadeiras, banheiros, ventiladores e área externa. Comumente também é muito utilizado para eventos 
institucionais da prefeitura e outros eventos da comunidade mediante agendamento e pagamento de taxa.
Não possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Capacidade para aproxima-
damente 400 pessoas.
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Feira Municipal José Alfredo de Lima

O espaço foi construído para que produtores locais expusessem seus produtos além de ser um espaço 
social. Comporta aproximadamente 1000 pessoas e possui 10 boxes, banheiros, e um auditório ainda não 
equipado, distribuídos em 800m² aproximadamente. No local já ocorrem eventos de pequeno e médio porte 
como festas juninas, eventos culturais escolares. Possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobi-
lidade reduzida. Futuramente sediará o projeto Cultural Arte da Serra.
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Câmara Municipal

O local destina-se para uso de atividades legislativas internas mas também serve a comunidade sediando 
pequenos eventos como palestras, reuniões dentre outros. Possui cozinha, cadeiras, banheiros e ar condi-
cionado. Com capacidade para 40 pessoas. Não possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobi-
lidade reduzida.
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Espaços para Lazer - Fixos Construídos

Casa de cultura Arte da Serra

A ONG Arte da Serra é oriunda do projeto Arte da Serra que visa o fortalecimento da cultura local e regio-
nal e concomitante apoio ao segmento do turismo cultural. Promove oficinas online de artesanatos variados 
como papel machê e biojoias a partir de materiais reaproveitados.
@casadeculturaartedaserra

Feira Municipal José Alfredo Lima

O local de aproximadamente 90 m² possui 10 boxs, banheiros, auditório, bancos e iluminação. Embora 
o auditório ainda não tenha sido utilizado, o espaço externo já foi palco de eventos escolares e da própria 
comunidade. Possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Complexo Esportivo Prof. Leyvalmir Rodrigues

O local abrange o estádio municipal e a quadra de esportes Josue Rodrigues, em aproximadamente 9 mil 
m² de área construída. O local tem passado por reformas para melhorias estruturais. No local são realizados 
além de eventos esportivos, serve também como palco para eventos sociais como aniversário de emanci-
pação da cidade. O local oferece arquibancadas, vestiários, banheiros e lanchonete. A cobrança de ingresso 
ocorre durante a realização de eventos. Nas arquibancadas a capacidade é para 2500 mil pessoas sentadas e 
possui acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
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Praça / Artesanato / Transporte / Serviços 
/ Museu / Igreja – Fixos Construídos

Praça da Capela Nª Sª de Fátima

Praça localizada no centro onde abriga a capela católica Nª Sª de Fátima. Arborizada, a praça conta com 
bancos, iluminação e kit de lixeiras de coleta seletiva. Aos finais de semana costuma ter barracas de lanches. 
É um importante ponto de encontro social, bem como serve como local para eventos populares e em perío-
dos específicos como natal é feita sua ornamentação atraindo pessoas para registros fotográficos. Não possui 
acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
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Praça Josino de Castro

Localizada ao lado do estádio municipal, a pequena praça possui arborização, iluminação, bancos e kit de 
lixeiras de coleta seletiva. Espaço que serve a comunidade para pequenos eventos. Não possui acessibilidade 
para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
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Maria Aparecida de Brito Hermogenes

Moradora local que confecciona tapetes de malha costurados, o material é reaproveitado de capas de 
sofá; também produz vasos de cimento para plantas que podem ser encomendados com ou sem pintura. As 
peças são vendidas na própria residência.
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Elza Bispo Hermogenes

Moradora local que a mais de 10 anos confecciona tapetes e biquínis de crochê além de chinelos borda-
dos. As peças são produzidas e vendidas na própria residência e são aceitas encomendas.
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Maria Bispo dos Reis

Moradora local que confecciona panos de prato bordados, colcha de retalhos, tapetes e capas de almofadas 
de tecido camurça reaproveitados. As peças são vendidas na própria residência e são aceitas encomendas.
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Alaídes Bispo dos Reis

Moradora local que confecciona cobre jarros bordados, suplat de tampinhas recicladas, fuxico de materiais 
impermeáveis reaproveitados de guarda-chuvas. As peças são vendidas na própria residência e são aceitas en-
comendas.

Francisca P. da Silva

Moradora local e costureira que confecciona calcinhas infantis de tira bordada e capa para cartão de vacina 
infantil de tecido bordado; enxovais infantis bordados a maquina. As peças são vendas na própria residência.
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Ana Maria de Sousa Bastos

Moradora local que produz quitandas variadas como pães, bolos e biscoitos. Produzido e comercializado na 
própria residência.

Andreia Barbosa Soares

Moradora local que produz o geladinho ou dimdim de sabores variados, principalmente frutas como abaca-
te, coco e maracujá além do sabor regional de buriti, que é fruto típico do cerrado. Produzido e comercializado 
na própria residência.

Dejanir Alves da Mata

Moradora local da zona rural do Mosquito que produz o Licor de jenipapo, na fazenda Boa Vista. A produção 
acompanha a estação de colheita do jenipapo do seu próprio quintal. Produzido e comercializado na própria 
residência.
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Doces caseiros da Lana

Moradora local que fabrica doces, principalmente de leite. A iguaria é produzida e embalada na fazenda 
Canastra e comercializada em sua residência em Lavandeira, além de expor em eventos situados em pontos 
turísticos.
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Joarino Pereira Dias

Morador local que produz rapadura, doce de rapadura e mel de rapadura; farinha de mandioca e açafrão em 
sua propriedade rural. A cana de açúcar é adquirida de outros moradores locais fomentando a cadeia produtiva 
da cidade. A comercialização é local e familiar.

Nilson Justo da Silva

Morador local produtor de leite que abastece laticínios da cidade vizinha bem como atende moradores da 
própria cidade. Produzido e comercializado na própria residência.

Fo
nt

e:
 Im

ag
en

s c
ed

id
as

Fo
nt

e:
 Im

ag
en

s c
ed

id
as



40 41

Palmira Rodrigues de Almeida

Moradora local que produz quitandas variadas como bolos e biscoitos. Sabores tradicionais como o bolo de 
puba é feita da mandioca cultivada no próprio quintal, assim como os ovos do próprio galinheiro. Leite e farinha 
também são adquiridos em parte pelos produtores locais. Produzido e comercializado na própria residência.

Rosilene Pereira de Souza

Moradora local que produz quitandas variadas como pães, bolos e biscoitos. Produzido e comercializado na 
própria residência.
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Capela Nossa Senhora de Fátima

Por volta de 1978 ainda não existia igreja ou capela à época do povoado. As manifestações católicas reli-
giosas eram feitas aonde já havia um cruzeiro e nas poucas residências que existiam especialmente em datas 
como Semana Santa. Já por volta do início dos anos 80, a comunidade decidiu e se organizou para construir uma 
capela. Assim, foi erguida a capela original medindo 9x7 metros, com 11 mil tijolos queimados sustentados por 
cal e saibro, materiais menos onerosos já que a comunidade era muito carente. Por ser mais caro, o cimento só 
foi utilizado para fazer o altar.

João Coelho, ex-seminarista, fundador do primeiro grupo de jovens do povoado, líder religioso e fiel devoto 
de Nª Sª de Fátima, a escolheu como santa padroeira da recente capela construída. A imagem da santa, medin-
do 30 cm, veio do Rio Grande do Norte, trazida pelo potiguar Luis Duarte. A construção da capela assim como 
a da escola contribuiu para o crescimento do povoado.

Passados os anos, e com Lavandeira já emancipada, em 1996 uma nova construção foi realizada pelos mo-
radores num mutirão similar, agora de madeira e alvenaria. No mesmo local foi erguida a nova estrutura com 
área ampliada abrangendo banheiro e sacristia. A imagem atual não é a original e sobre o cruzeiro original não 
há informações precisas.

Os festejos de Nossa Senhora de Fátima, realizados no mês de maio tornou se um evento permanente no 
calendário cultural da cidade.
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Atrativos Naturais – Fixos Naturais

Banhos do Bacupari

É uma propriedade particular que possui um mirante e três cachoeiras: Andorinhas, Angico e Regado, sendo 
duas abertas para visitação: Andorinhas e Angico. A trilha completa não é auto-guiada e não possui demarca-
ções no trajeto. O acesso as andorinhas possui cabo de aço. Mata nativa preservada. As atividades praticadas 
são de contemplação/observação, banho recreativo e trilha.

O local não dispõe de equipamentos e instalações como recepção, estacionamento, hospedagem, banhei-
ros, mesas, cadeiras, contudo capacetes, boias ou coletes salva-vidas podem ser requisitados. Para serviços 
de alimentação é necessário agendamento prévio. Não possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. Possui rota de fuga, porém não sinalizada.

Distância de Lavandeira: 25 km sem pavimentação
Distância de trilha: 1,2 km
Grau de dificuldade: Semi-pesada a pesada
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°52’46”S e 46°20’24”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Todos os dias; acesso cobrado mediante autorização prévia via proprietário ou agência receptiva.
Origem dos visitantes: municipal, regional e nacional e internacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Possui redes sociais de divulgação? Sim
www.desbravaecotocantins.tur.br
@desbravaecotour
Desbrava Eco Tour
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Cachoeira Bartolomeu

É uma propriedade particular que possui uma cachoeira, sendo que numa parte forma-se um poço para 
banho e na segunda parte o banho é pela força da queda de suas águas. A trilha completa é auto-guiada porém 
não possui demarcações no trajeto. As atividades praticadas são de contemplação/observação, banho recrea-
tivo e trilha.

O local dispõe de instalações como recepção, internet, banheiros e estacionamento e guia/condutor impro-
visados na sede da fazenda mas sem hospedagem e equipamentos como mesas, cadeiras, capacetes, boias ou 
coletes salva-vidas são indisponíveis. Para serviços de alimentação é recomendável agendamento prévio. Não 
possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Possui rota de fuga, porém não 
sinalizada.

Distância de Lavandeira: 29 km sem pavimentação 
Distância de trilha: 15 m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°53’58”S e 46°20’24”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Todos os dias; acesso cobrado mediante autorização prévia via proprietário ou agência receptiva.
Origem dos visitantes: municipal, regional e nacional e internacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Possui redes sociais de divulgação? Sim
@cachoeira_bartolomeu
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Cachoeira da Hidro

É uma propriedade particular que possui uma cachoeira com correnteza média. O banho é pela força da 
queda de suas águas. O acesso não possui trilha, pois é feito usualmente por veículo, atravessa os tanques de 
peixes da propriedade, se encontra com pouco uso e sem demarcações no trajeto. As atividades praticadas 
são de contemplação/observação, banho recreativo. O local não dispõe de equipamentos e instalações como 
recepção, estacionamento, hospedagem, banheiros, mesas, cadeiras, boias ou coletes salva-vidas e guia/con-
dutor. Não possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Distância de Lavandeira: 20km sem pavimentação
Distância de trilha: 30 m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°50’94”S e 46°21’27”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Acesso cobrado mediante autorização prévia via proprietário ou agência receptiva.
Origem dos visitantes: Municipal, regional e nacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Possui redes sociais de divulgação? Não
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Cachoeira do Sombra

É uma propriedade particular que possui uma cachoeira de aproximadamente 4m de queda entre as rocha 
e aonde se formam pequenos poços para banhos.  A trilha completa é auto-guiada porém não possui demarca-
ções no trajeto. As atividades praticadas são de contemplação/observação, banho recreativo e trilha.

O local não dispõe de equipamentos e instalações como recepção, estacionamento, hospedagem, banhei-
ros, mesas, cadeiras, capacetes, boias ou coletes salva-vidas e guia/condutor. Não possui acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Distância de Lavandeira: 22km sem pavimentação
Distância de trilha: 50 m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°48’49”S e 46°20’41”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Todos os dias; acesso cobrado mediante autorização prévia via proprietário ou agência receptiva.
Origem dos visitantes: Municipal, regional e nacional e internacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Possui redes sociais de divulgação? Não
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Estância Roda de Ferro

É uma propriedade particular por onde correm as águas cristalinas do rio Ribeirão. No ponto principal as 
atividades praticadas são contemplação/observação e banho recreativo, o poço é relativamente raso e sem 
fortes corredeiras. A mata ciliar está bem preservada e no local a visitação é praticamente familiar. Paisagismo 
e plantio de espécies nativas como Ipé foram feitas e tem projeto de construção de escadas de acesso ao rio. 
O local não dispõe de equipamentos e instalações como recepção, estacionamento, hospedagem, banheiros, 
mesas, cadeiras, capacetes, boias, coletes salva-vidas e guia/condutor. Não possui acessibilidade para pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.

Distância de Lavandeira: 24 km sem pavimentação 
Distância de trilha: 20 m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°51’14”S e 46°22’22”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Acesso cobrado mediante autorização prévia via proprietário
Origem dos visitantes: Municipal, regional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Não
Possui redes sociais de divulgação? Sim
@estanciarodadeferro
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Poço Azul

É uma propriedade particular que abrange dois importantes potenciais. O poço azul é composto de uma tri-
lha de aproximadamente 1,5 km de extensão (ida) até chegar no poço azul para descanso e/ou banho. As águas 
são cristalinas e podem chegar até 3m de profundidade. Mata ciliar preservada. A trilha completa é auto-guiada 
e possui demarcações no trajeto. As atividades praticadas são de contemplação/observação, banho recreativo 
e trilha.

O local não dispõe de equipamentos e instalações como recepção, estacionamento, hospedagem, banhei-
ros, mesas, cadeiras, capacetes, boias, coletes salva-vidas e guia/condutor. Não possui acessibilidade para pes-
soas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Distância de Lavandeira: 28km de sem pavimentação 
Distância de trilha: 1,5km
Grau de dificuldade: Leve a semipesada
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°49’98”S e 46°20’41”
Sinalização: Não existe
Visitação: Todos os dias; acesso cobrado mediante autorização prévia via proprietário ou agência receptiva.
Origem dos visitantes: Municipal, regional e nacional e internacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Possui redes sociais de divulgação? Não
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Poço Paraíso

É uma propriedade particular que possui uma praia de areia margeada pelo rio Ribeirão com águas cristali-
nas e de parte rasas e fundas. O acesso completo não é auto-guiado e não possui demarcações no trajeto. As 
atividades praticadas são de contemplação/observação, banho recreativo. O local não dispõe de equipamentos 
e instalações como recepção, estacionamento, hospedagem, banheiros, mesas, cadeiras, capacetes, boias, co-
letes salva-vidas e guia/condutor. Não possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade redu-
zida.

Distância de Lavandeira: 28 km sem pavimentação 
Distância de trilha: 30 m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°50’55”S e 46°19’51”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Todos os dias; acesso cobrado mediante autorização prévia via proprietário ou agência receptiva.
Origem dos visitantes: Municipal, regional e nacional e internacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Possui redes sociais de divulgação? Sim
@pocoparaiso.to
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Praia do Pequizeiro

É uma propriedade particular que abrange dois importantes potenciais. O praia do pequizeiro apresenta 
uma banco de areia margeado pelas águas cristalinas do rio Ribeirão, onde pode chegar a 4m de profundida-
de. Mata ciliar preservada. O acesso completo é auto-guiado e possui demarcações no trajeto. As atividades 
praticadas são de contemplação/observação, banho recreativo. O local não dispõe de equipamentos e insta-
lações como recepção, estacionamento, hospedagem, banheiros, capacetes, boias, coletes salva-vidas e guia/
condutor, contudo oferece dois jogos de mesas com bancos de madeira rústicos. Não possui acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Distância de Lavandeira: 23km sem pavimentação 
Distância de trilha: 30 m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°50’11”S e 46°19’25”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Todos os dias; acesso cobrado mediante autorização prévia via proprietário ou agência receptiva.
Origem dos visitantes: Municipal, regional e nacional e internacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Possui redes sociais de divulgação? Sim
@praiadopequizeiro
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Praia do Puçá

É uma propriedade particular que oferece uma ampla praia margeada pelas águas cristalinas do rio Ribeirão, 
com uma extensão de aproximadamente 225m e uma profundidade média de 1,80m. Junto a praia do puçá, a 
uns 1200m também é possível usufruir de outra praia denominada praia do segredo, com um banco de areia 
de menor extensão mas com as mesmas características. O atrativo oferece serviços de alimentação e bebidas 
(gastronomia típica) além de permitir acampamentos. Mata ciliar preservada.

O acesso completo é auto-guiado e possui demarcações no trajeto. As atividades praticadas são de contem-
plação/observação e banho recreativo. O local dispõe de equipamentos e instalações como recepção, estacio-
namento, banheiros, quiosques, mesas, cadeiras, redes e internet para acesso a quem opta pela modalidade 
pix/transferência de pagamento; porém não disponibiliza capacetes, boias, coletes salva-vidas e guia/condutor. 
Não possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Distância de Lavandeira: 23 km sem pavimentação 
Distância de trilha: 30 m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°50’11”S e 46°19’25”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Todos os dias; acesso cobrado mediante autorização prévia via proprietário ou agência receptiva.
Origem dos visitantes: Municipal, regional e nacional e internacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Possui redes sociais de divulgação? Sim
@praiadopucaoficial
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Recanto João e Maria

É uma propriedade particular que oferece um espaço de lazer com 10 jogos de mesas e bancos de madeira, 
churrasqueiras e dois quiosques em área com extensão total de 15m. Este ambiente fica rente ao rio Bartolo-
meu, inclusive com escadas de acesso ao poço formado para banho com uma profundidade média de 1m. O 
acesso completo é auto-guiado mas não possui demarcações no trajeto. As atividades praticadas são de con-
templação/observação e banho recreativo. O local não dispõe de equipamentos e instalações como recepção, 
estacionamento, hospedagem, banheiros, boias, coletes salva-vidas e guias/condutores de turismo. Não possui 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Distância de Lavandeira: 30 km sem pavimentação 
Distância de trilha: 20m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Sinalização: Não existe
Visitação: Acesso cobrado mediante agendamento prévio
Origem dos visitantes: Municipal, regional e nacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Não
Possui redes sociais de divulgação? Não

Fo
nt

e:
 Im

ag
en

s c
ed

id
as



62 63

Fo
nt

e:
 Im

ag
en

s c
ed

id
as



64 64 65

Reino Encantado

É uma propriedade particular onde ocorre a formação de pequena praia de areia, de aproximadamente 
11,5m de extensão, margeada pelas águas correntes e cristalinas do rio Ribeirão. O acesso completo é auto-
-guiado mas não possui demarcações no trajeto. As atividades praticadas são de contemplação/observação e 
banho recreativo. Mata ciliar preservada. O local não dispõe de equipamentos e instalações como recepção, es-
tacionamento, hospedagem, banheiros, mesas, cadeiras, capacetes, boias, coletes salva-vidas e guia/condutor. 
Não possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Distância de Lavandeira: 24 km sem pavimentação 
Distância de trilha: 70m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°51’17”S e 46°22’25”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Acesso cobrado mediante agendamento prévio
Origem dos visitantes: Municipal, regional e nacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Não
Possui redes sociais de divulgação? Não
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Sítio Harmonia

É uma propriedade particular onde ocorre a formação de pequena praia de areia margeada pelas águas cor-
rentes e cristalinas do rio Palma. As atividades praticadas são de contemplação/observação e banho recreativo. 
Mata ciliar preservada.

O local não dispõe de equipamentos e instalações como recepção, estacionamento, hospedagem, banhei-
ros, mesas, cadeiras, coletes/boias salva-vidas e guias/condutores de turismo. Para serviços de alimentação é 
necessário agendamento prévio.

Distância de Lavandeira: 25 km sem pavimentação
Distância de trilha: 200m
Grau de dificuldade: Leve
Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°48’10”S e 46°23’24”O
Sinalização: Não existe
Visitação: Acesso cobrado mediante agendamento prévio.
Origem dos visitantes: municipal, regional e nacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Não
Possui redes sociais de divulgação? Não
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Recanto das Águas

É uma propriedade particular situada na zona urbana, as margens do rio Palma oferecendo lazer e recre-
ação aos lavandeirenses e aos turistas regionais. As atividades praticadas são de contemplação/observação, 
descanso e banho recreativo. 

O local dispõe de equipamentos e instalações como recepção, estacionamento, banheiros, quiosques, 
piscina, balanço decorativo, mesas, cadeiras além bar/restaurante (culinária regional) e hotel. Porém não 
disponibiliza capacetes, boias, coletes salva-vidas e guia/condutor. Não possui acessibilidade para pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.

Acesso: TO-110 Aurora do Tocantins
Coordenadas geográficas: 12°47’19”S e 46°30’22”O
Visitação: Acesso cobrado
Origem dos visitantes: municipal, regional e nacional
Controle de capacidade de carga e licenciamento: Não
Estado de conservação: Muito bom
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Possui redes sociais de divulgação? Sim
@recantodasaguasss
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O turismo está continuamente, se destacando como uma atividade significativa de desenvolvimento so-
cial e crescimento econômico, em grande parte do país. O perfil do novo consumidor, que busca vivenciar as 
experiências, de forma autônoma ou tradicional, está muito ligado à necessidade de maior integração com a 
natureza. A experiência cultural, aliada à hospitalidade, economia criativa, sustentabilidade e uso de tecno-
logias, tem imenso valor para esse “novo turista” denominado “híbrido”.

Os inventários turísticos passaram a ser uma exigência do Ministério do Turismo para os municípios – Lei 
Federal 11.771/2018, facilitando com isso o acesso aos recursos federais para incentivar o turismo. A realiza-
ção de inventários turísticos geram informações que sustentarão a produção de diagnósticos e prognósticos 
mais precisos. As análises consequentes destes procedimentos orientarão o que necessita ser melhorado ou 
aperfeiçoado, enfim, quais as iniciativas que devem ser tomadas e que podem permitir aos municípios, regi-
ões, estados e ao país desenvolver o turismo de modo mais competitivo e sustentável. De posse desses re-
sultados, poder-se-á planejar e investir com mais segurança, balizando os negócios e as políticas de turismo.

A partir dessa realidade é que a gestão pública municipal entendeu a importância da elaboração de um 
documento que contenha as principais informações turísticas. Tendo em vista a necessidade de realização 
do Inventário dos atrativos turísticos, equipamentos, infraestrutura e serviços do município de Lavandeira - 
TO, esse documento teve como propósito aumentar sua competitividade no cenário nacional e tornar seus 
atrativos conhecidos e reconhecidos.

A inventariação da oferta turística tem como propósito facilitar o mapeamento e a identificação de Lavan-
deira – TO, bem como a divulgação das suas potencialidades, ao mesmo tempo em que reforça a vocação do 
município como um destino diversificado no sentido que possui muitos atrativos naturais. 
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