
 
 

Petrolina e Serra da Capivara – 9 dias e 8 noites 

Saída especial de grupo: 06 a 14/10/17. 

 1º dia – 06/10/17 - Origem / Petrolina 
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos às 20h00 para embarque em voo com previsão de decolagem para as 23h00 em 
direção à Petrolina. 

 2º dia – 07/10/17 - Petrolina  
Chegada a Petrolina prevista para as 03h55. Traslado privativo para o grupo para o hotel. Acomodação. Café da manhã, no 
hotel, incluso. Almoço livre (não incluso). Durante a tarde visitaremos fazenda de agricultura irrigada onde são produzidas frutas 
e derivados (sucos e vinhos). Degustação inclusa. Ao final do dia subiremos no mirante de Sobradinho. Localizado ao lado da 
barragem oferece visão panorâmica da região. Retorno a Petrolina ao final do dia. Jantar livre (não incluso).  Acomodação no 
Hotel. Pernoite em Petrolina. 

 3º dia – 08/10/17 - Petrolina – Coronel José Dias (PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA) 
Café da manhã, saída do hotel já com malas e embarque em veículo privativo para o grupo com destino a Coronel José Dias 
(há 30 km de São Raimundo Nonato), almoço e acomodação no Albergue da Capivara, que tem gestão compartilhada com a 
Cerâmica Serra da Capivara. Durante a tarde, início das atividades no Parque Nacional da Serra da Capivara. Jantar e pernoite 
no Albergue da Capivara. 

 4º ao 7º dia – 09 a 12/10/17– 2ª a 5ª feira – SERRA DA CAPIVARA 
Entre 09 e 12/10/17 faremos visitas a atrativos dentro do Parque e em seus arredores. Veja o breve descritivo abaixo e alguns 
detalhes no final do documento. 

Sítios Arqueológicos 
O Parque é famoso pelas paisagens incríveis e pelos seus sítios arqueológicos. Percorrendo as trilhas que nos levam aos sítios 
podemos contemplar as incríveis formações geológicas. Do conjunto de 1.354 sítios arqueológicos cadastrados, 183 estão 
preparados para a visitação turística, sendo 17 deles acessíveis a pessoas com dificuldades de locomoção. Pela quantidade e 
variedade dos sítios, os roteiros de visitação são estabelecidos com os condutores de turismo a partir do perfil do visitante 

Fundação Museu do Homem Americano 
A Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM) foi criada para preservar o Parque Nacional e seu acervo cultural e 
natural. A instituição reúne na atualidade uma série de atividades científicas e culturais, no âmbito das ciências humanas, 
biológicas e da terra, mas também realiza atividades em benefício da sociedade. Na sua sede está o Museu do Homem 
Americano, com rico acervo que conta a história da região. 

Comunidades 
Visitaremos algumas comunidades e iniciativas locais, como:  
A Cerâmica da Capivara, onde ouviremos um pouco sobre sua história e participar de oficina de confecção de objetos, 
utilizando o barro sustentável obtido de forma a minimizar impactos sobre o meio ambiente. 

O Sítio do Mocó, localidade onde se desenvolveram serviços que dão apoio aos visitantes do parque, como o Restaurante da 
Capivara, criado e gerido por moradores da região. Momento de ouvir as experiências dos moradores. 

O assentamento de Novo Zabelê, formado por pessoas que vieram de área onde hoje está demarcado o parque. Vamos 
conhecer o trabalho de produção de mel, geleias e doces com frutas regionais e artesanato e conversar sobre os moradores 
sobre como é viver no agreste. 

 8º dia – 13/10/17 –Serra da Capivara - Petrolina  
Café da manhã no Albergue. Durante a manhã, atividades no Parque. Almoço. Durante a tarde, viagem para Petrolina. Chegada 
ao hotel e acomodação. Jantar livre (não incluso). Pernoite em Petrolina. 

 9º dia – 14/10/17 – Petrolina/Origem 
Traslado de madrugada para o aeroporto de Petrolina. Embarque em voo com declagem prevista para as 04h25 com destino a 
São Paulo (Guarulhos). Chegada prevista para as 07h05. 

 

 

 



 
Inclui:  
- Passagem aérea São Paulo/Petrolina/São Paulo com taxas de embarque. 
- Traslados para os destinos e atividades citados no programa, em veículo fretado para o grupo. 
- Traslado em Petrolina entre o hotel e o aeroporto (na chegada e saída)- válido para a compra de terrestre e aéreo dentro do 
nosso bloqueio. 
- Hospedagem com café da manhã em Petrolina, no hotel Petrolina Palace (ou similar) em apartamento compartilhado. 
- Hospedagem com café da manhã em Coronel José Dias, no Albergue da Capivara em alojamento coletivo. 
- Refeições citadas no programa – exceto quando mencionado em contrário. 
- Ingressos e taxas para as atividades, conforme mencionado no programa. 
- Transporte, em veículo fretado para o grupo, para as atividades citadas no programa. 
- Um representante da Ambiental, conhecedor do roteiro, acompanhando o grupo a partir de Petrolina. 
- Guias locais em número de acordo com o tamanho do grupo e exigências dos lugares visitados. 
- Seguro viagem. 

Não inclui: 
-  Despesas pessoais. 
-  Telefonemas. 
-  Bebidas em qualquer momento. 
-  Refeições extras. 
-  Toda e qualquer despesa não citada em inclui. 

NOTAS IMPORTANTES: 
 
Nossa proposta é oferecer uma vivencia, tornando todos mais viajantes do que turistas. Por conta disto vamos aproveitar 
oportunidades que surjam durante a nossa estadia na região, como uma festividade, eventos locais e outros que possam se 
apresentar. Consequentemente poderá haver alterações a qualquer momento na sequência de atividades. 

Os participantes podem ser divididos em grupos menores que se revezarão entre as atividades citadas no programa, a fim de 
tornar mais proveitosas as experiências. 

As atividades previstas também podem, eventualmente, sofrer alterações e correções de última hora devido a questões 
climáticas, greves, logística ou segurança. Estas alterações serão sempre comunicadas, o mais rápido possível, aos 
participantes.  

É importante deixar claro que as atividades que envolvem e dependem de comunidades locais e de suas lideranças estão 
sujeitas a mudanças, alterações ou mesmo substituição por outras similares. Isto pode acontecer para respeitar a dinâmica 
específica de cada uma das comunidades e de sua disposição em receber os grupos à época da viagem. 

VOOS COM CONFIRMAÇÃO IMEDIATA: 
IDA 
06 OUT GOL 1632 São Paulo (Guarulhos) Campina Grande 23h00 / 02h10 
07 OUT GOL 1632 Campina Grande Petrolina 02h55 / 03h55 
 
VOLTA 
14 OUT GOL 1633 Petrolina São Paulo (Guarulhos) 04h25 / 07h05 

Devido às frequentes reacomodações de voos efetuadas pelas companhias aéreas os horários serão reconfirmados em data 
mais próxima à realização da viagem, podendo não ser os mesmos que foram confirmados na apresentação do orçamento. 

Caso haja interesse em fazer emissão do aéreo por conta própria, sem utilizar nosso bloqueio, por favor entre em contato com 
nosso atendimento. 

ACOMODAÇÂO 
 
Petrolina Palace Hotel 
Localizado em Petrolina, próximo da orla do Rio São Francisco, perto de restaurantes e quiosques. Dispões de apartamentos 
que acomodam até 4 pessoas. Nosso preço é calculado com base em acomodação em duplos. Caso queira cotar a 
acomodação de outra maneira, entre em contato com nosso atendimento. 
 
Albergue da Capivara 
Localizado em Coronel José Dias, a 30km de São Raimundo Nonato e na fronteira do Parque Nacional. Tem como vizinho o 
centro da Cerâmica da Capivara, com as oficinas de produção e loja. Foi montado e é gerido por moradores locais. Tem os 
alojamentos com capacidade para até 15 pessoas (com banheiros coletivos) e apartamentos que acomodam até 4 pessoas, 
com banheiros privativos. Caso prefira a acomodação nos apartamentos é necessário consultar sobre a disponibilidade com o 
nosso atendimento. 

Caso haja interesse em fazer alterações na hospedagem, entre em contato com nosso atendimento. 



 
 

 

 

MAIS SOBRE A REGIÃO 

O Parque Nacional da Serra da Capivara 
Formado por um conjunto de quatro Serras – Serra da Capivara, Serra Branca, Serra Talhada e Serra Vermelha – apresenta 
diferentes ambientes e paisagens onde se pode contemplar os monumentos geológicos, a fauna e a flora da caatinga. O 
Parque Nacional (PARNA) da Serra da Capivara é uma Unidade de Conservação (UC) de proteção integral criada em 1979 a fim 
de proteger o mais importante sítio arqueológico do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Trata-se do maior conjunto 
de pinturas rupestres do planeta. Está localizado nos municípios Canto do Buriti, Coronel José Dias, João Costa, São João do 
Piauí e São Raimundo Nonato, no Piauí. 

Com riqueza arqueológica inigualável, a Serra da Capivara abriga vestígios que se conservaram durante milênios, 
principalmente devido às condições locais relacionadas ao equilíbrio ecológico da região, hoje extremamente alterado. O 
patrimônio cultural e os ecossistemas locais estão intimamente ligados e a proteção de ambos se fez primordial. A 
conservação ambiental é condicionante para a manutenção dos recursos culturais e foi o que orientou o zoneamento, a gestão 
e o uso do Parque. 

A UC apresenta vários atrativos monumentais a céu aberto, com belíssimas formações rochosas, onde se encontram sítios 
arqueológicos e paleontológicos espetaculares, testemunhos da presença humana e fauna de tempos passados. 

O PARNA foi fundado graças em grande parte ao trabalho da arqueóloga Niède Guidon, que hoje dirige a Fundação Museu do 
Homem Americano (FUNDHAM), instituição responsável pelo manejo do parque. Alguns dos circuitos preparados para 
visitação são: 

Baixão das Mulheres: Compõe o circuito um conjunto de sítios, com destaque para os sítios Baixão das Mulheres I e II, Roça do 
Clóvis e Toca dos Coqueiros. No sítio Toca dos Coqueiros, foi descoberto um esqueleto humano cujo crânio apresenta 
características distintas das dos ameríndios. Esse importante achado está exposto no Museu do Homem Americano. 

Trilha Hombu: Trata-se de um circuito com diversos graus de dificuldade. Compõem o circuito sítios pré-históricos e históricos, 
como: Toca da Invenção, Toca da Pedra Caída, Tocas da Ema do Sítio do Brás, Casa do Alexandre e Museu do Neto Coelho. O 
visitante mais aventureiro pode ainda subir por uma escada cravada em uma fenda da rocha para chegar ao topo da chapada. 

Serra Branca: – É um circuito com baixo grau de dificuldade. Compõem o circuito, dentre outros, os sítios: Toca do Vento, Toca 
Extrema II, Toca do Veado, Toca do João Arsena e Toca do Pica-Pau. É um circuito de grande importância pelos registros 
rupestres que representam cenas de caça, de guerra e do universo simbólico dos homens pré-históricos. Continuando a 
caminhada chega-se à Toca do Conflito, sítio onde uma cena de luta está retratada em uma pintura. Nesse circuito, pode-se 
também fazer a trilha histórica Caminho dos Maniçobeiros. 

Baixão da Pedra Furada : Circuito com diferentes graus de dificuldade, pois apresenta tanto sítios acessíveis como caminhadas 
para uma vista panorâmica e a subida até o Alto da Pedra Furada. Compõem o circuito, dentre outros, os seguintes sítios: Toca 
do Boqueirão da Pedra Furada, Toca do Sítio do Meio, Toca do Cajueiro da Pedra Furada, Toca da Fumaça, Toca do Fundo do 
Baixão da Pedra Furada. É o circuito mais visitado do Parque pela importância das pesquisas, pela diversidade dos registros 
rupestres e pelo monumento geológico da Pedra Furada. Conta com um Centro de Visitantes, local onde o visitante dispõe de 
lanchonete, auditório, loja e toaletes. Com a disposição para fazer uma longa caminhada na serra, pode-se passar pelos sítios 
do Caldeirão dos Canoas até chegar aos sítios do Caldeirão do Rodrigues. Na maior parte dos circuitos sugeridos existem 
opções a escolher, tanto pelo grau de dificuldade como pelo tempo de visitação. 

Desfiladeiro da Capivara: Circuito com grau médio de dificuldade. Compõem o circuito, dentre outros, os seguintes sítios: Toca 
Nova da Estrada, Toca da Entrada do Pajaú, Toca do Barro, Toca do Inferno, Toca da Entrada do Baixão da Vaca e Toca do 
Paraguaio. É um dos circuitos mais visitado devido à facilidade de acesso e por oferecer ao visitante uma mostra significativa 
de registros rupestres, além da caminhada no fundo do vale entre os paredões rochosos e a vista panorâmica no Sítio Toca da 
Entrada do Baixão da Vaca. Esse circuito pode ser incrementado, com a disposição para fazer uma caminhada, mais longa, 
pelo alto da chapada para visitar o boqueirão dos Veadinhos Azuis ou, pela planície, o boqueirão do Paraguaio. 


