IBIMIRIM/ARCOVERDE/BUÍQUE

Roteiro de três a cinco dias no Agreste Meridional e no Sertão do Moxotó


IBIMIRIM

   339 km
  BR-232/ BR-110

Começando a planejar nossa viagem para o sertão? Faça as reservas de hospedagem com antecedência
para não ficar à mão, tá? Que tal dar uma olhada nas sugestões localizadas lá no final?
Na mala, sempre leve o repelente para as trilhas, o chapéu ou boné, um tênis ou bota, nada de
sandálias abertas e o protetor solar. O sol do sertão é muito forte.
Antes de pegar a estrada, verifique o combustível, óleo, a calibragem dos pneus e a água.
Muita atenção nas estradas. Se liguem na sinalização para não perderem os acessos e não levar
multa, sempre tem umas lombadas eletrônicas. Esse percurso é bem tranquilo. Dúvidas? Pare em
postos de gasolina, os bombeiros sempre sabem informar bem. A partir de Arcoverde, há menos
infraestrutura de apoio nas rodovias, por isso, verifique se precisa de algo.
No caminho, bateu fome? Dê uma paradinha para café regional ou um lanche, em Vitória de Santo
Antão, Gravatá, Bezerros, Pesqueira ou Arcoverde. Dependendo da hora que sair do Recife, o almoço
poderá ser em Arcoverde.
As trilhas, no Parque Nacional do Vale do Catimbau, podem ser feitas a partir de Ibimirim ou em
Buíque. Você decide onde prefere fazer.
Informações, entre em contato com Adailton de Deus, na Prefeitura Municipal de Ibimirim.

Os primitivos habitantes da região foram os indígenas Cariris que ainda existem no município.
O português Marcos Ferreira D’Ávila foi responsável pelo início do povoamento de Ibimirim com uma
fazenda de gado na localidade, em fins do século XIX. Ibimirim, era distrito de Inajá, sendo elevado à
categoria de município autônomo em 1963. Administrativamente é composto pelo distrito de Moxotó
e formado pelos povoados Jeritacó, Poço do Boi, Campos, Lagoa da Areia, Puiu, Agrovilas - I, III, IV, V e
VIII e comunidades Indígenas: Kambiwá e Kapinawá que difundem sua cultura marcada pelo
rico artesanato, costumes e rituais.
      
O município se destaca na região por estar localizado na maior bacia de água subterrânea do Estado,
a “Bacia do Jatobá” que abastece os municípios de Arcoverde e Sertânia.
    
Para começar, vamos logo conhecer os mestres santeiros que esculpem na madeira imagens dos mais
diversos santos? Eles são de uma beleza e de uma leveza que encanta a todos.

O artesanato tem destaque pela produção de arte sacra com esculturas de santos em madeira, e é
reconhecido internacionalmente. Uma visita aos ateliês é muito massa! Você pode observar o trabalho
sendo feito pelo mestre e fazer a compra. Merece atenção, a Mestra Elda (87) 98843 -6238.
A produção do artesanato em palha pelas comunidades indígenas também merecem atenção.
 
       
Manoel (Zeza) - (87) 98844-0501
Elda - (87) 98843-6238
Bida - (87) 98857-0832
China - (87) 98868-8840
Mena - (87) 98872-5815
Zé Grandão, Edilberto, Betinho, Beto, Gilberto
Se o artesão não estiver na sede do município, fazer agendamento para poder ir às aldeias.
Sugerimos não ir sem avisar.
    
Wellington - (87) 99109-5520
Maraysa - (87) 98814-8749
    
Irmãozinho - (87) 98846-8396
Para quem tiver interesse em passar mais de um dia no município, sugerimos:
O           – a 5km do centro urbano,
seguindo pela BR-110 e PE-270; o    com sua prainha – a 7km da área urbana; o trabalho
desenvolvido pelo      , existe a mais de 100 anos,
fica a 40k de Ibimirim. Lá a comunidade é acolhedora.
Tem pontos atrativos às margens do açude e as antigas construções submersas da Igreja de Sant’Ana.
   , local de parada de Lampião e seu bando, comunidade rica em história, com a Igreja
de São Sebastião protetor dos moradores, o     com destaque
para a Lagoa do Puiú com seus areias coloridas e as águas (metade salgada e metade doce), muito
massa!!!! Além dos paredões com as cavernas inexploradas que guardam registros dos antepassados,
só se aventuram com condutor local. E você pensa que acabou por aqui? Que nada!!! Ainda tem mais,
vamos lá? É o    (45km da sede), antiga cidade no início do século passado, as terras
que hoje pertencem ao distrito pertenciam à comunidade Gameleira, atual Buíque. Mas, somente em
1 de janeiro de 1929, Moxotó iniciou as suas próprias administrações como município, desmembrada
da comarca de Buíque, em 31/12/1943, com a criação da comarca de Moxotó, passando duas décadas
como município autônomo até a transferência de sua sede para o município de Inajá em 01/01/1949,
ficando como 4º distrito durante 14 anos, passou a pertencer ao município de Ibimirim o qual havia
sido elevado à categoria de cidade. É um local muito bonito e tranquilo, com uma arquitetura
interessante e o Serrote do Capim com paredões e formações rochosas.
Mas que município interessante!!! Quanta coisa massa pra conhecer, hein!!. Espero que tenham deixado
lugar na mala do carro para colocar as peças artesanais desses famosos artesãos/santeiros e dos
artesãos/indígenas que estão sempre na FENEARTE. Depois de tantas compras e emoções, partiu
Arcoverde!!! Vamos nessa? Só são 88 km de distância e lá também tem muita coisa legal pra ver e curtir.

arcoverde

  88 km
  BR-110/BR-232 (sentido Recife)
 o caminho de volta você já conhece, veio por ele. Fique ligado na sinalização.
   
Em 1865, no vale formado pelos serrotes do Retiro e do Cruzeiro, e da serra da Aldeia Velha, um
aglomerado de casas já apresentava aspecto de um pequeno povoado. Nesse ano, Leonardo Couto
concluiu a construção de uma capela sob a invocação de Nossa Senhora do Livramento. Fez então
doação de 500 braças de frente por uma légua de fundo, criando o povoado de Olho d’Água dos Bredos.
O distrito foi criado em 1912, subordinado ao município de Pesqueira. Nessa época já possuía uma
agência postal, criada em 1910, e já era ligado à capital do Estado pela via férrea que fora inaugurada
em 13 de maio de 1912 pelo então governador, o general Emídio Dantas Barreto. Olha aí, quem
conhece a Av. Dantas Barreto no Recife? Uma homenagem ao ex-governador que nasceu em
Bom Conselho, no ano de 1850.
Após receber várias denominações, finalmente, em 1943, o município passou a se chamar Arcoverde,
em homenagem a D. Joaquim Arcoverde Albuquerque Cavalcanti, 1º Cardeal do Brasil e
da América Latina.
 
Arcoverde mantém o Cinema Rio Branco (de 1917), mais antigo do Brasil e da América Latina
(quando em funcionamento). Merece destaque, também, o antigo prédio onde funcionou a Fábrica
Sanbra (Sociedade algodoeira, nordestina e brasileira). A cidade está sempre em efervescência cultural,
de onde brotam diversos talentos. Há os tradicionais grupos de samba de coco, de teatro, maracatus,
afoxés, bandas de pífano, reisado, bois e ursos; músicos dos mais diversos estilos, muitos com projeção
nacional e internacional como o Cordel do Fogo Encantado e os grupos de Samba de Coco, com
destaque para os mais tradicionais: IRMÃS LOPES, RAÍZES e TRUPÉ DE ARCOVERDE. O município conta
com o Mestre Assis Calixto expoente do Samba de Coco Raízes de Arcoverde que foi eleito Patrimônio
Vivo do Estado de Pernambuco. O turismo religioso é outro segmento de grande realce. Outros atrativos
de grande relevância:
   - atualmente ocupada e mantida por artistas locais um patrimônio
emblemático da cidade.
     - primeiro cardeal do Brasil e da América Latina.
Histórico prédio do   e seu irmão gêmeo onde funcionava o    hoje o Centro de Gastronomia e Artesanato Popular de Arcoverde – um Centro Cultural e Turismo.
     - Apesar das evidentes intervenções arquitetônicas que a
descaracterizaram, a história da Igreja remonta ao ano de 1841, quando em terras da fazenda
Olho D'Água dos Bredos, foi construída uma capela sob a invocação de Nossa Senhora do Livramento
e, segundo consta, a imagem da santa existente na igreja, foi trazida de Portugal.
     
Para os interessados nos movimentos religiosos de Arcoverde: o   
    - Terra da Misericórdia. Responsável: Padre Adilson e a
  na Malhada. Responsável: Padre Airton. Agendamento - Tel.: (87) 98107-6710
  – vale a pena conhecer o Mestre Calixto e seu samba de coco.
Outro município do sertão pernambucano com muitos atrativos interessantes, puxa!!!!
Quanta surpresa!!! E olha que tem mais. Pé na estrada rumo a Buíque com seu Vale do Catimbau,
para quem não curtiu o Vale do Catimbau em Ibimirim.

 
Possui um afloramento rochoso com formas geométricas curiosas que lembram cascos de tartarugas,
dele se pode contemplar a paisagem central do Vale do Catimbau, paredão da Serra de Jerusalém,
Morro do Cachorro e Pedra do Elefante.
 1h30 ida e volta
  aproximadamente, 2km
  trilha com grandes elevações não recomendado para terceira idade e pessoas
cardíacas.
  à tarde, próximo ao pôr do sol
  Vila do Catimbau
 3 km
 
Esta trilha possui os mais altos mirantes com as mais belas paisagens do Vale do Catimbau, com
mais de mil metros de altitude em relação ao nível do mar, o local é perfeito para contemplar a
natureza, meditar e refletir.
  total de 2h
  aproximadamente 6,5km (ida e volta)
 trilha com pequenas elevações.
  manhã ou tarde

Esta trilha possui um paredão íngreme, onde há uma caverna com aproximadamente 70 metros de
extensão, nas paredes da caverna, três tipos de rochas sedimentares, ela possui um mirante de onde
se tem uma bela vista para o pôr do sol que entre os meses de outubro a março se põe ao lado da
pedra do elefante.
 1h30
 1,800km
 Trilha com grandes elevações
  Vila do Catimbau
 2 km.

meios de hospedagem

-Vale do Moxotó
Tel.: (87) 98842-3103
-Pousada Casa Grande
Tel.: (87) 99928-6169
 
-Hotel Cruzeiro
Tel.: (87) 3822-3940
-Hotel Olho D´água dos Bredos
Tel.: (87) 3821-0798
-Max Hotel
Tel.: (87) 3822-1552
-Arcoverde Palace Hotel
Tel.: (87) 3821-0704
-Hotel Serrano Imperial
Tel.: (87) 3822-4156
-Hotel LW
Tel.: (87) 3822-2760 / 3822-2808
-Grande Hotel Majestic
Tel.: (87) 3822-3606

-Pousada Santos (Centro da Sede)
Tel.: (87) 3855-1267
-Paraíso Selvagem (Vila do Catimbau)
Tel.: (87) 99662-6020
-Pousada Flananda (Centro na Sede)
Tel.: (87) 99915-6432
-Pousada Vitória (Vila do Catimbau)
Tel.: (87) 3816-3116
-Pousada Serra Dourada (Vila do Catimbau)
Tel.: (87) 99605-6695
*Indicações das Secretarias ou Diretorias de Turismo de cada município. Dê uma pesquisada sobre
cada lugar antes de viajar, ta? Escolha a que for mais interessante para você.

  
   
        
  
    
     

  

buíque

  27km
  BR-232/PE-270

Verifique o combustível, o óleo, a calibragem dos pneus e a água antes de sair de Arcoverde.
  
Com base na descoberta de um cemitério e em escavações efetuadas no distrito de Catimbau, em
1970, teriam sido indígenas os primeiros habitantes da região. Até o ano de 1752, o território era
constituído de uma fazenda pertencente a Félix Paes de Azevedo, natural do município de Penedo, em
Alagoas. Naquele ano, o referido fazendeiro fez erigir uma capela em São Félix Cantalice, santo de sua
devoção. Para a Igreja, constituiu-se um patrimônio de 100 braças quadrados de terras.
A partir da existência da Capela, o lugar progrediu, vindo a se tornar povoado conhecido pelo nome
de Campo de Buíque.
O topônimo tem três versões. A primeira afirma ser o vocábulo de origem tupi-guarani, que significa
“lugar de cobras”. A segunda diz ser "terra de sal”. A terceira, menos acreditada, indica que os índios
utilizavam um osso humano – o fêmur – como trombeta ou búzio e dele produziam o som
“buíque, buíque, buíque...”.
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/buique/historico
Uma história parecida com a de outros municípios que se formou a partir de uma fazenda e de uma
capela, daí atraindo moradores, não é?
Antes de conhecer o Vale do Catimbau vamos fazer um giro pela cidade de Buíque? Você sabia que
Graciliano Ramos morou em Buíque? E que tem uma biblioteca com um rico acervo e que se chama
Graciliano Ramos? Maravilha!!! Vamos lá, tem mais coisas para curtir.
   
A biblioteca conta com exemplares de livros didáticos, literatura infantil, romances, dicionários,
enciclopédias e periódicos.
  ¡¡¡¡
A antiga residência de Maria Emília de Freitas e Eduardo José de Freitas já foi uma farmácia e,
atualmente, é um museu que abriga artefatos, fotografias e documentos históricos de Buíque.
A edificação acomoda, também, a Casa da Cultura.
 ¢  
Exposição e venda de artesanato.
Rua Coronel Antônio Cavalcante, s/n, Centro
Depois desse tour, rumo ao Vale do Catimbau para o check-in e acomodações. Dependendo da hora,
uma passadinha na pequena vila para conhecer o artesanato e agendar, se não fez antes da viagem, o
condutor que acompanhará nas trilhas. Procure a Associação dos Condutores de Turismo do Parque
Nacional do Vale do Catimbau – Tel.: (87) 99663-7207 e combine quais as trilhas você quer fazer e de
acordo com a sua condição física e tempo disponível.

Levar água, protetor solar, chapéu ou boné e material para anotações; celular carregado para as fotos e
selfies; vestimenta adequada: roupas leves, de preferência com UV e calça comprida, além de sapatos
confortáveis e fechados.
Prepare-se para grandes emoções, conhecimento e relaxamento.
        
     
       
Luís Benício – Tel.: (87) 99654-6658
Fabio Ramos – Tel.: (87) 99180-0163
Zé Bezerra – Tel.: (87) 99964-4896
          
Aqui há indícios de ocupação intensa em registros rupestres - gravuras e pinturas, assim como a
presença de enterramentos, fazendo deste abrigo um importante sítio arqueológico para estudo dos
grupos étnicos da tradição agreste. As escavações evidenciaram três camadas arqueológicas naturais
indicadoras da ocupação intensa do abrigo como cemitério, no qual predominam os rituais de
incineração. Foram encontrados ossos humanos queimados, restos de cestaria finamente trançada e
fragmentos de cerâmica. Do carvão vegetal coletado foi possível duas datas diferentes de 1785 e 1766
BP. O Núcleo de Estudos Arqueológicos da UFPE realiza estudos no local. Esse sítio é incrível!!!!
 
Situado em terras da Fazenda Porto Seguro, do mirante vê-se uma vegetação formada por uma
caatinga arbustiva e cactáceas espaçadas.
    
Localizada em terras da reserva Indígena Kapinawá, a Serra Grande observada pela sua face oeste,
lembra a forma de um elefante. Escavada em sua base, na face leste encontra-se uma furna, que já foi
um antigo cemitério indígena e que hoje é utilizado para rituais, pelos Kapinawás. Em sua face oeste há
inscrições rupestres.
Localização: Aldeia Mina Grande - Reserva Indígena Kapinawá (Limite dos Municípios de Buíque e
Tupanatinga )
  
O Recanto Paraíso Selvagem oferece várias trilhas guiadas ao Vale do Catimbau.
Todas elas tendo como principal atrativo o relevo esculpido no arenito, dando gênese a cavernas,
pedras e serras de formações exóticas, mirantes e nascentes. Os cemitérios e as inscrições rupestres
também fazem parte do cenário do Vale do Catimbau. Entre as trilhas podemos destacar:
 
Percurso de carro, com caminhada curta e visita a pedras de formações exóticas, e no
complexo um mirante.
 £  £
A Trilha do Cânion possui formações rochosas com perfis exóticos, algumas delas são a Pedra do Jacaré,
a Pedra do Cavalo Marinho, Pedra do Gavião e a Pedra do Coração, além de uma paisagem belíssima
com dois paredões e um vale entre eles.
 : uma hora e cinquenta minutos ida e volta
  aproximadamente, 1,5 km, totalizando 3 km
  trilha com grandes elevações
  manhã ou tarde
   Vila do Catimbau
 9 km
 
A trilha requer uma caminhada de 2h30 de caminhada por 4km e contempla visitas a pedras exóticas,
inscrições rupestres, mirante e figuras em baixo relevo. A Serra das Torres, por estar localizada na parte
central do vale, permite uma visão de 360 graus de uma paisagem muito massa.
¤   
Esta possui três mirantes de onde é possível contemplar o Vale do Catimbau de ângulos diferentes.
Local ideal para fotografar, fazer selfies e contemplar o pôr do sol que se põe entre pináculos que mais
parecem pirâmides.
  2h30 ida e volta
  cerca de 2 km, totalizando 4 km
 trilha com grandes elevações, não recomendado para terceira idade e
pessoas cardíacas.
  à tarde, próximo ao pôr do sol
   Vila do Catimbau
3 km

Um paredão de rochas areníticas multicolorido com aproximadamente 50 metros de extensão.
  2h30, ida e volta
  aproximadamente 2 km, totalizando 4 km
  trilha com grandes elevações não recomendado para terceira idade e
pessoas cardíacas.
  à tarde, próximo ao pôr do sol
   Vila do Catimbau
 3 km

Possui um mirante com aproximadamente mil metros de altitude com relação ao nível do mar, e uma
vista fantástica de um cânion com seus paredões de arenito e belezas cênicas do Vale.
 1h20
  2,2 km

A trilha possui formações rochosas com perfis exóticos - a Pedra do Camelo, a Pedra que lembra a
imagem de Nossa Senhora, a Pedra do Navio com vista panorâmica da depressão periférica e o
lineamento de Pernambuco.
  1h30
   1,8 km
  trilha com pequenas elevações
  manhã
   Vila do Catimbau
15 km
  
O Sítio Arqueológico dos Homens sem Cabeças possui um dos menores painéis de pinturas rupestres
da tradição nordeste do vale, porém a pictografia possui uma perspectiva que faz com que os
visitantes viagem no tempo. O painel revela uma cena de guerra que aconteceu há aproximadamente
6.700 anos ap.
  50’ ida e volta
  1 km
  trilha com solo arenoso e pequenas elevações
  manhã ou tarde
  Vila do Catimbau
12 km

