
 

Serra da Capivara – 8 dias e 7 noites 
 

Saídas aos Domingos e Quintas-Feiras 

→ 1º dia – Domingo ou Quinta-Feira - Origem / São Raimundo Nonato - Serra da Capivara 
Recepção no aeroporto de São Raimundo Nonato e traslado para a hospedagem. Acomodação. Jantar incluso. 
 
→ 2º dia – Segunda-Feira ou Sexta-Feira - Serra da Capivara 
Desfiladeiro da Capivara - Após o café da manhã, saída em direção ao Parque Nacional da Serra da Capivara. 
Visita ao Desfiladeiro da Capivara, com seus numerosos sítios arqueológicos ricos em pinturas rupestres. 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.  
Parada para almoço (incluso) na Oficina de Cerâmica. Segundo a disponibilidade dos visitantes, à tarde visita ao 
Boqueirão do Paraguaio - que possui pinturas de mais de 1,50m. No final da tarde retorno à hospedagem, jantar 
incluso e pernoite. 
 
→ 3º dia – Terça-Feira ou Sábado- Serra da Capivara 
Trilha Humbu e Museu do Homem Americano - Após o café da manhã, saída para a Trilha de Humbu, que na 
língua YÊ significa: "Venha ver, venha comigo". A trilha passa por sítios arqueológicos, vistas panorâmicas, onde é 
possível observar a vegetação local, a qual sofreu adaptações para sobreviverem na caatinga, como por exemplo 
as várias espécies de cactos que aqui são encontrados. Parada para almoço (incluso) não Povoado Sítio do Mocó. 
À tarde visita ao Museu do Homem Americano. No final da tarde retorno à hospedagem, jantar incluso e pernoite. 

→ 4º dia – Quarta-Feira ou Domingo - Serra da Capivara 
Serra Branca - Baixão das Andorinhas - Após o café da manhã, saída para a Serra Branca, último circuito 
inaugurado no Parque Nacional Serra da Capivara. 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. Almoço incluso em restaurante local. À tarde, 
já no caminho de retorno visita ao Baixão das Andorinhas, onde é possível observar o retorno das aves para dormir 
no canyon. Retorno à hospedagem, jantar incluso e pernoite. 

→ 5º dia – Quinta-Feira ou Segunda-Feira - Serra da Capivara 
Visita ao assentamento Novo Zabelê – Sítio João Pimenta - Após o café da manhã, saída para visita ao 
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. Almoço incluso em restaurante local. Na sequência, visita ao 
Sítio João Pimenta: um projeto de proteção ambiental, preservação patrimonial e da memória por meio do turismo 
sustentável no entorno do Parque Nacional da Serra da Capivara, na região da Serra Vermelha. O sítio ocupa 70 
hectares e está sendo transformando em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). João Pimenta foi 
um morador tradicional e proprietário da área. Viveu do manejo da terra e deixou um legado de resistência, 
persistência e amor. Hoje seus filhos desenvolvem, por ideia própria, este empreendimento. Vistas panorâmicas 
extraordinárias, sítios arqueológicos e natureza preservada, além de histórias ainda vivas contadas pelos seus 
protagonistas. Retorno à hospedagem, jantar incluso e pernoite. 
 
→ 6º dia – Sexta-Feira ou Terça-Feira - Serra da Capivara 
Caldeirão dos Rodrigues – Baixão das Mulheres – Após o café da manhã saída para o circuito Caldeirão dos 
Rodrigues e visita a sítios rupestres como a “Toca do Caldeirão dos Rodrigues”, um dos principais sítios do Parque. 
Na Toca foi realizada uma escavação onde encontraram fogueiras que datam de 18.000 anos. Almoço em 
restaurante local. Em seguida, saída para o Baixão das Mulheres e visita ao sítio arqueológico Toca dos Coqueiros. 
Nas escavações realizadas no local foram localizados materiais líticos, ossos de fauna, restos vegetais. cabelos 
humanos, fogueiras estruturadas e um sepultamento feito há mais de      9 mil anos. Na parede do fundo da Toca 
há pinturas rupestres da Tradição Nordeste. Retorno à hospedagem, jantar incluso e pernoite. 



 

→ 7º dia – Sábado ou Quarta-Feira - Serra da Capivara 
Região da Pedra Furada, Museu da Natureza e Boqueirão da Pedra Furada - Após o café da manhã, visita ao 
Boqueirão do Pedro Rodrigues, Sítio do Meio e Pedra Furada. Almoço incluso no Sítio do Mocó e visita ao Museu 
da Natureza. Como encerramento visita ao sítio arqueológico mais antigo das Américas iluminado: Boqueirão da 
Pedra Furada. Retorno à hospedagem, jantar incluso e pernoite 

→ 8º dia – Domingo ou Quinta-Feira - São Raimundo Nonato/Origem  
Manhã livre. Almoço incluso em restaurante local. Traslado ao aeroporto de São Raimundo Nonato para embarque com 
destino à cidade de origem. 
 
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser 
alterada a critério do receptivo local." 
 
INCLUI: Traslados terrestres, hospedagem com café da manhã e jantar em pousada simples na Serra da Capivara (7 noites), 7 
almoços e passeios conforme o descritivo acima no Parque Nacional Serra da Capivara com acompanhamento de guia local 
credenciado.  

NÃO INCLUI: Parte aérea, bebidas e despesas extras. 


