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GUIA PARQUE NACIONAL CAVERNAS DO PERUAÇU

Sérgio Espada

Januária é o município que possui
maior quantidade de opções e serviços
em todas as categorias analisadas,
seguido por Itacarambi e São João das
Missões. As vias terrestres de acesso ao
Parque estão asfaltadas restando um
curto trajeto de aproximadamente
5 Km de via não pavimentada para
chegar até a sede.
O PNCP é o local mais procurado
pelos visitantes que buscam a região,
possui grande quantidade de atrativos
e alguns que podem ser considerados
únicos, como a Gruta do Janelão com
aproximadamente 110m de altura.
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Sérgio Espada

/cavernasdoperuacu

Além dos aspectos físicos, a diversidade
de vegetação é pronunciada pela
combinação
das
características
de relevo e clima, tendo inúmeros
registros de espécies, consideradas
raras e ameaçadas de extinção. Nesse
sentido, os levantamentos de fauna
revelam a elevada riqueza de espécies
dos mais diversos grupos (Moeri,
2017). O Parque Nacional Cavernas
do Peruaçu (PNCP) está localizado
na região Norte do estado de Minas
Gerais, inserido nos biomas cerrado e
caatinga e na Região Hidrográfica do
São Francisco.

A sede do parque fica na comunidade
do Fabião I (município de Januária,
praticamente
na
divisa
com
Itacarambi), às margens da BR 135,
km 155. Partindo da sede de Januária,
são aproximadamente 45 km e,
partindo da sede de Itacarambi são
aproximadamente 21 Km.
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PER UAÇU

VALE DO

O

O Vale do Peruaçu se configura numa
paisagem única. Sua relevância para
conservação advém da confluência
e integração dos elementos do meio
físico e biótico. Trata-se de uma
formação geológica-geomorfológica
peculiar de belas paisagens, somada
ao encontro da caatinga com o cerrado,
envolvida por toda dinâmica dos seres
que ali habitam ou habitavam.

Sérgio Espada

Sérgio Espada

Conheça os
nossos atrativos
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Estima-se que o parque abrigue mais
de 140 cavernas, porém 08 cavernas são
abertas para visitação pública, e mais
de 80 sítios arqueológicos e pinturas
rupestres, desses alguns estão abertos
a visitação. Localizado na região norte
do estado de Minas Gerais, abrange os
municípios de Januária, Itacarambi e
São João das Missões.
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O parque hoje possui uma capacidade
de suporte máxima de 316 visitantes/ dia,
distribuídos entre seus atrativos. Os meses
de Julho e Dezembro são aqueles onde há
um maior fluxo de visitantes, coincidindo
com o período de férias escolares. O
parque foi estruturado recentemente

e possui trilhas, mirantes e passarelas
de proteção a sítios arqueológicos,
centro de visitantes, e outras estruturas
de apoio. Possui também um grupo
de condutores ambientais treinados e
credenciados pelo ICMBio para garantir
uma experiência segura e única, num
passeio de tirar o fôlego. Todas as visitas
são com condução obrigatória.

Manoel Freitas

Araquém Alcântara

Na região do PNCP, percebe-se, pelo
conjunto de atrativos, que a vocação
reside nos atrativos arqueológicos,
paleontológicos, culturais e naturais.
A imagem do destino está atrelada ao
Sertão, suas comunidades e modo de
vida, às cavernas, às pinturas rupestres
e achados arqueológicos, ao Rio São
Francisco e à biodiversidade específica
da interface entre o Cerrado, a Caatinga
e a Mata Seca.

Sérgio Espada
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Trilha do arco

do André
Distância aproximada: 8 km (ida e volta).
Tempo estimado: 7h (ida e volta).
Nível de dificuldade: pesado.

Barbara Ataide

Barbara Ataide

Horário de funcionamento: entrada das 08 às 12hs e saída até às 18hs

Barbara Ataide

Atrativos: cavernas, monumentos geológicos, sítios arqueológicos e observação da paisagem.
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As subidas e descidas íngremes dos terrenos acidentados em alguns trechos do percurso exigem esforço e
um maior grau de condicionamento físico – diferentemente dos outros atrativos do parque. Além disso, a
trilha tem como característica a baixa intervenção e rusticidade.
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Barbara Ataide

A trilha do Arco do André conta com mirantes naturais únicos, sendo dois deles o Mirante das Cinco Torres
e o do Mundo Inteiro, cavernas monumentais como a Caverna do Arco do André, Troncos e Cascudos. No
interior das cavernas Troncos e Cascudos é possível encontrar o Rio Peruaçu, complementando o cenário
único formado pela beleza das rochas de calcário e pelo rio, que cria um espelho d’água com a cor de tom
verde esmeralda.

Barbara Ataide

Gruta do

Barbara Ataide

Janelão
Tempo estimado: 5h30 (ida e volta).
Nível de dificuldade: semipesado.

Sérgio Espada

Sérgio Espada

Barbara Ataide

Atrativos: caverna, monumentos geológicos, paredões com pinturas
rupestres, sítios arqueológicos e observação da paisagem.
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Distância: 4,8 km (ida e volta).
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Barbara Ataide

A Gruta do Janelão é o principal atrativo do Parque. A grandiosidade da caverna é expressa
em suas enormes dolinas, na imensidão de seus salões e em seus gigantescos espeleotemas.
O paredão rochoso, logo na entrada, é um grande ateliê a céu aberto que conta a história
da presença humana no Vale do Peruaçu. É na gruta do Janelão que está localizada a maior
estalactite do mundo, a Perna da Bailarina de 28 metros de altura.

Manoel Freitas

Lapa do Índio

e Bonita

A Lapa do Índio possui registros arqueológicos com painéis de pinturas rupestres que cobrem paredes inteiras
e até mesmo o teto. Da Lapa do Índio também é possível apreciar o Mirante do Índio, do qual se pode ver ao
longe a abertura da Gruta do Janelão e toda a área do Centro de Visitantes Janelão. A Lapa Bonita é uma das
mais belas e ornamentadas grutas do parque. Possui salões e galerias repletos de espeleotemas, além do
salão coberto por sedimentos avermelhados, chamado de Salão Vermelho

Nível de dificuldade: leve
Atrativos: caverna, monumentos geológicos, paredões com pinturas
rupestres, sítios arqueológicos e observação da paisagem.
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Tempo estimado: 2h20min (ida e volta).
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Distância: 1.500 metros (ida e volta).

Tempo estimado: 1h30 min (ida e volta).
Nível de dificuldade: leve

Barbara Ataide

Barbara Ataide

Barbara Ataide

Atrativos: lapas, pinturas rupestres, escavações arqueológicas e observação da paisagem.

13

Distância: 1,2 km (ida e volta).
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Barbara Ataide

Na Lapa do Boquete encontra-se um dos principais e mais estudados
sítios arqueológicos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, onde foram
encontrados alguns sepultamentos e é possível verificar a presença de um silo
pré-histórico - estrutura de armazenamento de alimentos.

Manoel Freitas

Boquete

Barbara Ataide

Lapa do

Sérgio Espada

Lapa dos

desenhos

Os maiores atrativos da Lapa dos Desenhos são os fabulosos painéis de arte rupestre pré-histórica
que se encontram na entrada da caverna, principal ponto de visualização das pinturas rupestres no
parque.

Tempo estimado: 2h20 min (ida e volta).
Nível de dificuldade: leve.
Atrativos: paredões com pinturas rupestres, mata de galeria e mata seca.
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Distância: 2,6 km (ida e volta)
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Os recursos naturais do Vale do Peruaçu possibilitaram a produção de diferentes pigmentos naturais
e seu uso para a realização de pinturas em alturas consideráveis. Na Lapa dos Desenhos, a trilha
margeia o rio Peruaçu, e pode ser observada toda a riqueza das pinturas rupestres do Parque Nacional
Cavernas do Peruaçu, tanto em estilos diferentes (também chamados tradições), quanto em técnicas.

Sérgio Espada

Lapa do

rezar

Tempo estimado: 3h30min (ida e volta).
Nível de dificuldade: pesado.
Atrativos: história regional, mata seca, mata de galeria, sítio arqueológico,
paredões com pinturas rupestres, caverna escura e espeleotemas.
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Distância: 2,4 km (ida e volta).
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A Lapa do Rezar reúne toda a grandiosidade do cânion do rio Peruaçu, à riqueza da arte rupestre
pré-histórica, onde se encontra um sítio rupestre com pinturas e gravuras bem conservadas. Sua
entrada apresenta uma claraboia, que oferece um espetáculo com o contraste da luz na mata interior.
Destacam-se também as dimensões do seu salão de entrada, que alcança 90 metros de largura e
mais de 40 metros de altura, além da variedade e exuberância dos espeleotemas. Trata-se de um dos
atrativos que exige esforço físico para ser alcançado, devido aos seus 500 degraus, mas a chegada é
recompensadora.

Sérgio Espada

Lapa do

caboclo

O paredão de pinturas rupestres da Lapa do Caboclo possui uma grande concentração de pinturas
do estilo (tradição) Caboclo, que foram descobertas pela primeira vez neste local e que são exclusivas
do Vale do Peruaçu.

Distância: 450m (ida e volta).

Atrativos: História regional, paredões com pinturas rupestres e gruta.
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Nível de dificuldade: moderado.
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Tempo estimado: 1h20min (ida e volta).

Sérgio Espada

Gruta do

Carlúcio
Tempo estimado: 2h30 min (ida e volta).
Nível de dificuldade: moderado.
Atrativos: História regional e gruta.
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Distância: 2,2 km (ida e volta).
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No caminho da Gruta do Carlúcio, o visitante encontrará mirantes onde é possível
observar as variações da Mata Seca em diferentes épocas do ano, os cactos e a vegetação
rupestre. A trilha segue pela mata de galeria até o início da Gruta do Carlúcio, onde
circunda as rochas provenientes do desabamento do teto da caverna.

Artesanato

Os Xakriabás são um povo jê (um grupo linguístico de povos indígenas do Brasil) que tem as suas terras na margem
esquerda do rio São Francisco (na Área Indígena Xacriabá) e no município de São João das Missões. Eles desenvolvem
uma técnica de produção que vem sendo passada de geração em geração. Roteiro Cerâmica Indígena Xakriabá
apresenta a retomada da produção de cerâmica. Essa atração conta com um roteiro histórico cultural, onde o
visitante pode se inscrever e participar de uma das oficinas de produção de cerâmica.

O Ponto de Cultura Centro de Artesanato de Januária desenvolve iniciativas de promoção, preservação e
divulgação das manifestações culturais, artísticas, dos saberes e fazeres ligados às práticas tradicionais da região
de Januária. Certificado como Ponto de Cultura, pelo Ministério da Cultura, consiste em um espaço de exposição
e comercialização do artesanato da Região, sendo também um espaço cultural que promove oficinas nas mais
variadas formas de arte, saraus poéticos, e eventos da cultura popular.

Cerâmica Xakriabá
Contato:
(38) 99732.9010 - Joe cavernas Passeios
Ecológicos e subterrâneos.

Tales Bedechi

Como chegar: Saindo do município de São João das Missões a terra indigena
Xakriabá Aldeia Barreiro Preto fica a aproximadamente 50km de distância.

Marcelo Maia

Visitação:
Segunda a Sábado das 08:00 ás 18:00,
mediante a pré agendamento

Visitação: segunda a sexta, das
14 às 18h e sábado das 9 às 12h.

Contato:
(38) 3621-1471

Como chegar:
Praca Patrocinio Mota, 92 - Centro, Januária
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Xakriabá

Ponto de cultura
Centro de
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Cerâmica Indígena

Associação

Artesita

Oleiras do

Candeal
Oleiras do Candeal: comunidade tradicional de Cônego Marinho Norte de Minas Gerais especializada no manejo do barro
para a produção de utensílios e técnicas construtivas populares. Uma arte centenária passada de geração em geração,
saberes tradicionais, produção artesanal peças cerâmicas, uma herança dos antepassados e cultivado dia após dia.

As beiras das barrancas do Velho Chico são criadas as peças, com as mãos são cultivadas a cultura ribeirinha. A Associação
dos Artesãos e produtores caseiros de Itacarambi produz artesanato cultural, regional e local com a participação de artesãos
cadastrados na associação, a maioria são mulheres chefes de famílias. A Artesita é composta de 32 associados, existem
reuniões mensais para disseminação de assuntos, participação em eventos culturais como feiras e encontros, comercializa
e divulga produtos, visando a sustentabilidade de negócios e associados, desenvolvem também oficinas, produtos de
identidade do município, técnicas como bordado com técnica ponto livre, resgate cultural retratando a fauna e flora do
norte de Minas, além das características e estilo de vida do sertão, incluindo os monumentos históricos da cidade bem
como atrativos naturais como o Parque Vale do Peruaçu.

Como chegar:
Candeal , S/N, Apenas 2km de terra batida
Localiza-se Próximo Co - Zona Rural
CEP 39.489-000 - Cônego Marinho - MG
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Como chegar:
Travessa João Xxiii, 54 - Centro - CEP 39470-000 - Itacarambi/MG

Maria Cecília Wey de Brito

Edilce Caires

Contato:
(38) 99919.1526

Contato:
Segunda: 07:00 - 17:00 / Terça, Quarta,
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Feriado:
08:00 - 17:00

SERVIÇOS TURÍSTICOS
Pousada e Restaurante Recanto das Pedras Contatos:
Kescia (38) 99879.5710 • recantodaspedras2017@hotmail.
com • Instagram.com/pousadarecantodaspedrasperuacu

Rede de suporte

ao visitante

Peruaçu Parque Hotel Contatos: Rita (31) 99311.4074
ritalimaam@hotmail.com • Instagram: Portal Peruaçu
Facebook: Restaurante e Pousada Portal Peruaçu
Hotel comercial Araújo Macedo (Hotel pão de
açúcar) Contatos: Odair (38) 99193.3696 • 99801.1519
hotelaraujomacedo@gmail.com • Instagram:
hotelpaodeacucar
Pousada de Pesca Carcará Contatos: (38) 99828.0027
carcaraclubedepesca@gmail.com • Instagram: /
pousada_de_pesca_carcara

Conheça nossas opções de hospedagem, restaurantes, agências
de turismo receptivo e aproveite ao máximo a sua estadia

Carrancas Hamburgueria Contatos: Vanderson
(38) 99117.4476 • carrancasitacarambi@gmail.com
Instagram: \carrancashamburgueria

As sedes dos municípios oferecem opções de estadia para atender ao perfil de público
predominante da região, ou seja, o turista de negócios, em sua maioria representantes
comerciais. É possível encontrar desde hotéis com um pouco mais de opções de
serviços e facilidades e mais alto custo a hotéis com preços bastante acessíveis e
quase sem nenhum serviço ou facilidades.

Vale dos Sonhos Ecoturismo Contatos: Maria Camila
(38)99927.0638 • valesecoturismo@gmail.com
Joe cavernas Passeios Ecológicos e subterrâneos
Contatos: Adailton (38) 99732.9010 • joecavernas@gmail.
com • Instagram e Facebook: /joecavernas

Nas comunidades rurais (Fabião I e Fabião II), os meios de hospedagem são
direcionados a atender ao público de lazer/ passeio, público específico
que tem interesse em conhecer o PNCP. As hospedagens são receptivos
familiares, ou seja, quartos alugados na própria residência dos moradores
num esquema similar ao “cama e café” e pousadas construídas nas
propriedades ou muito próximas às propriedades onde residem os donos dos
estabelecimentos (a maior parte destas começaram como receptivo familiar).

Agência Pi Turismo Site: www.piturismo.com.br
Contatos: Nida (38) 99107.1854 • 99920.4472 • 99123.3597
99107.1897 • 99965.3851 • piturismo@yahoo.com.br
Instagram: Agência Pi Turismo
Equilíbrio Natural - Ecoturismo Celio Contatos: (38)
99883.6963 • roteirosequilibrio@gmail.com • Instagram:
\roteirosequilibrio • Facebook: equilíbrio natural ecoturismo
IPÊ ROTAS agência de turismo ecocultural Contatos:
Antonieta 99140.4577 • antonietaguedes1306@gmail.
com • Instagram: @iperotas

Januária possui 15 meios de hospedagem, entre hotéis e pousadas, sendo 10 localizados na sede. Itacarambi
possui 10 meios de hospedagem, entre hotéis e pousadas, sendo 07 localizados na sede. São encontrados
nos centros urbanos sedes pelo menos 20 restaurantes em Januária, 14 em Itacarambi e 03 em São João das
Missões 11.

Links
úteis:

https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/cerrado/
lista-de-ucs/parna-cavernas-do-peruacu/informacoes-sobre-visitacao-parna-cavernas-do-peruacu/condutores_parna_
cavernas_do_peruau_ junho_2021.pdf

RVC-Roteiros do Velho Chico Contatos: Leidson (38)
99892.8953 • info@roteirosvelhochico.com.br • www.
roteirosvelhochico.com.br • Instagram e Facebook: \
roteirosvelhochico.rvc

Telefones
úteis:

Bombeiro: 194 | Samu:193 | Polícia Militar:190 | ICMBio: (38) 3623-1039 | ICMBio: (38) 3623-1038 | Polícia Rodoviária:
191 | Hospital Januária: (38) 3621-2241; (38) 3621-4537 | Pronto Socorro Hospital Municipal Itacarambi (38) 3613-1444

Jane Souza Condutora Contatos: (38) 99139.8652
jane-itac@hotmail.com • Instagram: @Janecondura
Facebook: Jane Souza

acesso

Meios de
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Como

chegar
Distância (Km)2

1. Januária - MG

135

219

2. Itacarambi - MG

135

233

3. S. J. Missões - MG

135

257

4. Belo Horizonte - MG

040 > 135

424

5. Vitória - ES

381/262 > 040 > 135

962

6. Rio de Janeiro - RJ

040 > 135

853

7. São Paulo - SP

381 > 040 > 135

981

8. Brasília - DF

040 > 365

695

9. São Luís - MA

135

2.084

10. Porto Alegre - RS

381 > 040 > 135

2.241

11. Belém - PA

135

2.338

DE AVIÃO

8

1. As distâncias são aproximadas e todas foram medidas através do google maps.
2.Distância e acessos rodoviários federais entre cidades próximas e centros urbanos do país a Montes Claros.
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FONTE: Elaborado por PLANTUC, 2019

O aeroporto mais próximo é o de Montes Claros, que fica a 220 km da entrada do Parque.
Há vôos regulares partindo do Aeroporto de Confins para Montes Claros, sendo que a partir
de lá, é possível ir de ônibus de linha até Januária ou Itacarambi.
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DE ÔNIBUS

É possível chegar a Januária ou Itacarambi, vindo de Brasília, Belo
Horizonte ou Montes Claros.

DE CARRO

A sede do Parque fica na comunidade do Fabião I, às margens da BR 135, km 155. Partindo
de Januária, são 45 km.As agências de locação de veículos mais próximas estão em Montes Claros. É possível chegar a Januária ou Itacarambi, vindo de Brasília, Belo Horizonte ou
Montes Claros. A sede do Parque fica na comunidade do Fabião I, às margens da BR 135,
km 155. Partindo de Januária, são 45 km.
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Trajeto (BR)1
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Município

Há um aeroporto localizado (em Montes Claros) a aproximadamente 220 Km da sede do PNCP que
opera voos regulares saindo de Belo Horizonte e São Paulo. A sede do Parque fica na comunidade
do Fabião I, às margens da BR 135, km 155. Partindo de Januária, são 45 km. O acesso até a entrada
do Parque pode ser feito de ônibus ou carro. Para acessar os roteiros e atrativos do Parque e entorno
imediato é necessário veículo motorizado, próprio ou alugado, poucas as opções de receptivos locais.
As agências de locação de veículos mais próximas estão em Montes Claros.

Planeje-se com antecedência, na aba de “Atrativos” você
consegue programar o seu roteiro.

O que levar:
Roupas leves, blusa manga longa, calça, tênis confortáveis ou sapatos
fechados, mochila pequena para levar lanche e água, repelente,
protetor solar e chapéu/boné.
Horário de funcionamento:
O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu pode ser visitado de quarta a
domingo, a entrada no parque é de 08 às 14 horas, e o funcionamento
até às 18hs.
Agendamento:
É preciso agendar sua visita ao parque com antecedência junto a
gestão da unidade. Você pode fazer isso por meio do e-mail cavernas.
peruacu@icmbio.gov.br, enviando o formulário de solicitação de
agendamento, disponível no site do ICMBIO.

IMPORTANTE: É obrigatória a contratação de um condutor credenciado
para visitar os atrativos do parque. Grupos podem ter no máximo 8
pessoas por condutor. A contratação é responsabilidade do visitante,
consulte a lista dos condutores autorizados no site do ICMBIO.

Dicas Gerais:
Informe-se sobre as distâncias e grau
de dificuldade das trilhas.

Respeitar o distanciamento mínimo
de 1,5 metros entre as pessoas, de
modo a evitar aglomerações.

Observe as condições climáticas do
dia da sua visita.

Beba muita água: a desidratação é
uma causa comum de mal estar nas
trilhas.

Percorra as trilhas com calçados
fechados, reforçados e confortáveis.
NÃO É PERMITIDO realizar a visita
com sandálias ou calçados abertos
Proteja-se do sol e sempre leve
protetor solar
Use calça comprida e blusa de
manga comprida
O uso de máscara é obrigatório
(Não esqueça a sua), durante todo
o período que estiver no interior do
parque, sendo que a máscara deve
estar cobrindo a região do nariz e
boca.

Obedeça às normas do Parque
Nacional mantendo-se nas trilhas
sinalizadas.
Esteja preparado para as
adversidades em caso de acidentes
ou incidentes.
O Parque não possui serviço de
resgate. Portanto, fique atento!
Encontros acidentais com animais
peçonhentos;
Risco de perder-se, machucar-se,
entre outros;

Além disso, o Parque está inserido
em uma área endêmica do mosquito
palha (Phlebotominae) transmissor
da leishmaniose (Leishmania),
ASSIM, É FUNDAMENTAL O USO
DE CALÇA COMPRIDA, BLUSA DE
MANGA COMPRIDA E O USO DE
REPELENTES, para diminuir o risco
de contaminação;
Lembre-se use a abuse do seu
repelente;
É obrigatória a contratação de um
condutor de visitantes.
GUIA PARQUE NACIONAL CAVERNAS DO PERUAÇU

visitar

Conexão e sinal de internet e telefone:
A Internet da região como um todo não funciona muito bem, se é um ponto essencial para você procure se hospedar em
estabelecimento com Wi-fi, se não for, se desconecte e aproveite o destino.
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Melhor
época para

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu pode ser visitado durante todo o ano. De
novembro a abril é a época das chuvas, de maio a outubro é a época da seca. A
paisagem é bastante diferente entre estas duas épocas do ano, sendo interessante
conhecer a região em cada uma delas. O clima do Vale do Peruaçu em geral é quente
durante todo o ano, com umidade baixa no período de seca. Consulte a previsão do
tempo durante sua visita, se hidrate e se proteja.

Acesse o Guia de Conduta
Consciente em Ambientes Naturais

cavernas.peruacu@icmbio.gov.br
Siga as nossas redes sociais e
fique atento às novidades.

cavernasdoperuacu

Bárbara Ataíde

www.turismoperuacu.com.br
www.circuitovelhochico.com.br
ICMBIO:
www.encurtador.com.br/gCGVW
Relação de condutores credenciados:
www.encurtador.com.br/bjtwT
Informações serviços onde ficar e comer
ICMBIO www.encurtador.com.br/oIPQS

GUIA PARQUE NACIONAL CAVERNAS DO PERUAÇU

ÚT EIS

(38)3623.1038
(38) 3623.1039
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LINKS

Para mais informações entre em contato
com a gestão do Parque:

