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Í n d I C e

gruta do
janelão

JEEP E QUATRO RODAS SE UNIRAM PARA CRIAR ESTE GUIA JEEP QUATRO RODAS BY RENEGADE. SÃO QUATRO 

DESTINOS NO BRASIL APRESENTADOS COM O OLHAR TÉCNICO DO GUIA QUATRO RODAS, QUE VOCÊ JÁ CON-

HECE, E A EXPERIÊNCIA DO ESPÍRITO JEEP. NESTE GUIA, VOCÊ ENCONTRA DICAS DE CAMINHOS, RESTAU-

RANTES E HOTÉIS NA REGIÃO DO GUIA DO JANELÃO. CONFIRA TAMBÉM O FILME COM NOSSA GUIA CONVIDADA, 

A TRIATLETA FERNANDA KELLER, PARA CONHECER MAIS SOBRE O LOCAL. DESCOBRIR O BRASIL: #ISSOÉJEEP.
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OPçõES DE 
ALIMENTAçÃO

RECOMENDADO 
PARA CRIANçAS

RECOMENDADO 
PARA ECOTURISMO

RECOMENDADO 
PARA CASAIS

o local

LUXO CONFORTÁVEL RúSTICO

onde ficar

CONFORTÁVEL RúSTICOLUXO

o que comer

l e g e n d a s
C O M O  L E R  E S T E  G U I A

CULTURA#ISSOÉJEEP

DDD TELEFONE DE CONTATO ALTITUDESITE POPULAçÃO
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programe-se
o parque pode 
ser visitado o 
ano todo, mas, 
entre novembro 
e abril, meses 
mais chuvosos, a 
paisagem se enche 
de verde.

gruta
do janelão  mg

reaberto em 2016, o parque Nacional Cavernas do peruaçu tornou-
se um novo atrativo para o pouco explorado norte de minas gerais. 
Localizado próximo à margem esquerda do rio são Francisco, entre 
as cidades de januária e itacarambi, o parque exibe um conjunto de 
140 cavernas com muitas formações, pinturas rupestres, sítios ar-
queológicos e a aldeia indígena dos Xakriabás. poucas cavernas es-
tão abertas à visitação e, em algumas delas, o acesso é apenas até a 
entrada para admirar as pinturas rupestres. o grande cartão-postal é 
a gruta do janelão, com entrada de 100 metros de altura e toda ilumi-
nada naturalmente por claraboias ou fendas. Há algumas regras para 
conhecer o parque: a entrada é gratuita, porém deve ser agendada 
com, no mínimo, três dias de antecedência, e todos os passeios são 
acompanhados por um guia. No site do parque (veja em sites oficiais) 
há a ficha de agendamento e um link com o nome, telefone e for-
mação profissional de todos os guias cadastrados – que cobram em 
média, r$ 120 por grupo.

a 45 km do parque, januária é a cidade com melhor infraestrutura 
para receber os visitantes, com uma pequena, porém mais aconche-
gante, oferta de hotéis e restaurantes.

434 m (januária) januária: 68.584 (estimativa 2017)

38 www.januaria.mg.gov.br; http://bit.ly/2hx0wZe

dIstÂnCIas

 � parque Nacional 
Cavernas do 
peruaçu, 45 km

 �montes Claros, 
169 km

 �Belo Horizonte, 
597 km

gruta do janelão

Januária
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_Como CIrCular
o parque Nacional Cavernas do peruaçu fica 
na localidade Fabião i, a 45 km de januária, em 
estrada asfaltada até a portaria. o bicho pega nos 
13 km até o Centro de Visitantes, que marca o 
início da maioria das trilhas: leva-se uma hora para 
percorrer esse trecho em uma estrada de terra 
repleta de pedras. É preciso paciência, mas os guias 
sabem onde deve-se redobrar a atenção. a pequena 
itacarambi, cidade mais próxima do parque, mas 
com pouca estrutura, está a 14 km de Fabião i.

_Como Chegar
a longa viagem a partir da capital, Belo 
Horizonte, tem início pela Br-040. após 
paraupebas, siga mais 21 km por rodovia até 
encontrar o trevo da Br-135, a estrada que 
segue januária, passando por Curvelo e montes 
Claros – essa última é onde fica o aeroporto 
mais próximo, economizando 430 km de viagem.

parque nacional das 
cavernas do peruaçu

 mInas geraIs 

gruta
do janelão
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Hawaí
por ser o hotel mais novo da cidade, seus equipamen-
tos são recentes. Vale a pena pedir na reserva por um 
apartamento de frente para o rio são Francisco. tem 
restaurante anexo.

Avenida São Francisco, 512 (centro), (38) 3621-5060, 19 apar-
tamentos, ar-condicionado, frigobar, TV a cabo, wi-fi grátis, 
estacionamento, restaurante. Diária (casal): a partir de R$ 
140 (com café da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de 
débito: todos    http://bit.ly/2AQFKZr

viva maria
Localizado à beira do rio são Francisco, tem algumas 
acomodações dão vista para o Velho Chico. depois de 
um dia passeando pela região, o banho na piscina é 
altamente recomendado.

Avenida São Francisco, 448 (centro), (38) 3621-1414, 30 apar-
tamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, estaciona-
mento, bar, restaurante, piscina. Diária (casal): a partir de 
R$ 228 (com café da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão 
de débito: todos    www.hotelvivamaria.com.br

_onde fICar

pousada camaleão
Fica no município de itacarambi e é uma boa opção 
mais próxima ao parque Nacional Cavernas do perua-
çu – são apenas 14 km até a portaria. as acomodações 
são básicas para um pernoite, mas o visual do rio são 
Francisco em frente e a piscina e a sauna pós-passeios 
pela região valem a pena. para quem quiser pescar no 
rio a pousada disponibiliza uma embarcação.

Rua 31 de Dezembro, 263 (Itacarambi), (38) 3613-1310, 15 
apartamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, esta-
cionamento, bar, piscina, sala de jogos, sauna. Diária (casal): 
a partir de R$ 126 (com café da manhã). Cartão de crédito: 
todos; cartão de débito: todos

  www.pousadacamaleao.com.br

sesc pousada de januária
Boa relação custo-benefício, mas as acomodações são 
bem antiquadas (nem todas possuem ar-condicionado) 
e o wi-fi só funciona na área da lanchonete. muito pro-
curado por quem viaja com crianças devido à área de 
lazer, destacando a piscina olímpica e os toboáguas.

Avenida Aeroporto, 250 (Aeroporto), (38) 3629-4970, 52 apar-
tamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, estaciona-
mento, bar, restaurante, piscina, playground, quadra poli, 
sala de jogos. Diária (casal): a partir de R$ 94 (com café da 
manhã). Cartão de crédito: E, M, V; cartão de débito: todos

 http://bit.ly/2mmmGin

parque nacional das 
cavernas do peruaçu
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_onde Comer

BaBalu
em pleno centro de januária, o restaurante esconde uma 
varanda frondosa. o cardápio traz clássicos da cozinha 
mineira. para entreter enquanto se aguarda a refeição, 
há uma biblioteca repleta de livros.

Rua Manoel Caetano, 127 (centro), (38) 3621-1920. Seg. a  
sex. 11h/15h, sáb. e dom., 11h/15h30. Cartão de crédito: M, 
V; cartão de débito: todos

restaurante do vaninHo
próximo do parque Nacional das Cavernas do peruaçu, 
tem a vantagem de funcionar para café da manhã, al-
moço e jantar até um pouco mais tarde. dispõe de guias 
para passeios pelo parque. Como não tem placa, basta 
perguntar pelo Vaninho.

Acesso pela BR-135, km 40 (Fabião I), 38/3623-1029, seg. a 
dom 8h/22h. Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos

viva maria
restaurante do Hotel Viva maria, mas com entrada inde-
pendente, é uma das poucas opções centrais de januária 
a abrir para o jantar. quem vai almoçar no sábado e do-
mingo briga por uma mesinha na varanda com vista para 
o rio são Francisco.

Avenida São Francisco, 448 (centro), (38) 3621-1414. Seg. a 
qui.17h30/0h, sex. 17h30/2h, sáb. 12h/2h, dom. 12h/0h. Car-
tão de crédito: todos; cartão de débito: todos

portal do peruaçu
ao lado da portaria do parque Nacional Cavernas do 
peruaçu, prepara uma refeição bem caseira para quem 
acabou de voltar de um dia de aventura. se precisar, eles 
indicam guias para andar pelo parque.

Acesso pela BR-135, km 40 (Fabião I), (38) 3623-1050. Seg. 
a dom., 7h/19h. Cartão de crédito: todos; cartão de dèbito: 
todos

gruta do janelão
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_o que fazer

gruta do janelão (parque nacional 
cavernas do peruaçu)
É a grande atração do parque Nacional, uma gruta com 
altura de 100 metros. diferente das cavernas tradicio-
nais, essa é aberta, iluminada por claraboias ou fendas 
naturais. ou seja, nenhum claustrofóbico se sente sufo-
cado. a trilha moderada tem 5 km de extensão, já contan-
do o bom trecho dentro da caverna. No princípio dela, po-
dem-se perceber pinturas rupestres. antes da entrada, 
um mirante já dá ideia do que vem pela frente. À medida 
que se passam os salões, curiosas formas vão surgin-
do, como uma que parece cogumelos vermelhos. quase 
no final da gruta, aparece a maior estalactite do mundo, 
a perna da Bailarina, com 28 metros. o rio peruaçu é 
atravessado duas vezes com ajuda de pedras providen-
cialmente colocadas lá.

Endereço: BR-135, km 155 (Fabião I), telefone: (38) 3623-
1038. Horário: seg. a dom., 8h/18h (entrada até as 15h)

lapa do Boquete (parque nacional das 
cavernas do peruaçu)
um pouco mais à frente da Lapa Bonita, a caminhada 
também é bem sossegada até um dos principais sítios 
arqueológicos brasileiros. além de pinturas rupestres, a 
atração são escavações feitas por arqueólogos.

Endereço: BR-135, km 155 (Fabião I), telefone: (38) 3623-
1038. Horário:  seg. a dom., 8h/18h (entrada até as 15h)

lapa Bonita e lapa dos índios (parque 
nacional cavernas do peruaçu)
um programa que pode ser casado tranquilamente com 
a gruta do janelão. Ficam próximas da onipresente ca-
verna e a caminhada tem apenas 1,5 km. a Lapa Bonita 
é uma das grutas mais ricas em formações, como esta-
lactites, estalagmites, minitravertinos e cortinas. Note o 
incrível salão Vermelho. já a Lapa dos Índios se destaca 
pelo alto número de pinturas rupestres. do mirante ao 
lado, pode-se admirar a porta da gruta do janelão.

Endereço: BR-135, km 155 (Fabião I), telefone: (38) 3623-
1038. Horário: seg. a dom., 8h/18h (entrada até as 15h)

gruta do janelão
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_o que fazer

lapa dos desenHos (parque nacional 
cavernas do peruaçu)
o nome já entrega: caminha-se tranquilamente por qua-
se 3 km (ida e volta) pelo leito do rio peruaçu até dar de 
frente, em uma passarela de madeira, com um paredão 
repleto de coloridas pinturas rupestres, uma grande con-
centração de animais e artefatos de caça. a tonalidade 
das cores é tão intensa que parece pinturas modernistas.

Endereço: BR-135, km 155 (Fabião I), telefone: (38) 3623-
1038. Horário: seg. a dom., 8h/18h (entrada até as 15h)

caminHos da lapa do caBoclo e carlúcio 
(parque nacional cavernas do peruaçu)
os atrativos mais distantes do peruaçu trazem duas 
grutas com muitas formações. a Caboclo, cuja aber-
tura é relativamente modesta, não economiza na arte 
rupestre e o tipo de pintura é exclusivo dessa lapa. já 
para chegar na Carlúcio, passa-se por vários mirantes 
para admirar a paisagem.

Endereço: BR-135, km 155 (Fabião I), telefone: (38) 3623-
1038. Horário: seg. a dom., 8h/18h (entrada até as 15h)

lapa do rezar (parque nacional 
cavernas do peruaçu)
afastada do núcleo principal do parque, tem a cami-
nhada mais desgastante, menos pela distância (2,4 
km ida e volta), e mais pela dificuldade do terreno, in-
cluindo aí uma escadaria de 500 degraus e o interior da 
caverna, repleta de espeleotemas. Chama a atenção a 
porta de entrada com 70 m de altura e 120 m de largu-
ra, a “culpada” pelo nome do lugar. pinturas rupestres 
também aparecem na entrada da gruta.

Endereço: BR-135, km 155 (Fabião I), telefone: (38) 3623-
1038. Horário: seg. a dom., 8h/18h (entrada até as 15h)

rio são francisco


