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Conhecido mundialmente, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localiza-se 
entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões MG, à 
227Km de Montes Claros. 

A Unidade de Conservação possui 56.800ha de território e completa 20 anos 
de criação em 2009. No entanto ainda não está aberto à visitação turística, 
podendo ser visitado somente em situações especiais e com a devida 
autorização do Instituto Chico Mendes, responsável por sua administração. 

O Parque destaca-se pela sua exuberância e beleza ímpar. Como a Gruta do 
Janelão, com seus 170m de altura e clarabóias gigantescas, sob as quais se 
desenvolvem florestas. Nesta caverna está a maior estalactite do mundo, a 
“Perna da Bailarina” com 27m de comprimento.  

Outro destaque é a Lapa dos Desenhos que exibe um grandioso painel de 
pinturas rupestres de diferentes idades. O Vale do Peruaçu se configura como 
um dos maiores conjuntos arqueológicos e paleontológicos da América Latina. 

O Parque possui ainda muitos outros atrativos como o Arco do André, outros 
sítios arqueológicos com pinturas rupestres, as Grutas Bonita, Rezar, Caboclos 
Troncos entre tantas outras; além do próprio rio Peruaçu, da fauna e da flora 
locais. 
 

  
Buraco dos Macacos, uma das 
clarabóias da Gruta do Janelão 

Lapa dos Desenhos 

 
Observações: 
1- Os participantes ficarão alojados dentro do Parque, sem custos; 
2- É preciso levar água para consumo durante toda a atividade, bem como 
roupa de cama e banho; 
3- As atividades estão disponíveis apenas para os inscritos no Congresso; 
4- A alimentação é por conta do participante; 
3- Na atividade, levar repelente contra insetos e equipamento de proteção 
individual (Capacete, lanternas, pilhas, vestuário adequado); 
4- Vagas limitadas. 
 


