PETROLINA/LAGOA GRANDE/SANTA MARIA DA BOA VISTA
Roteiro de quatro a seis dias
   
 

DICAS
O caminho até o sertão longo, mas a gente esquece a distância curtindo as paisagens surpreendentes
e diferentes da zona da mata, passando pelo agreste e seguindo sertão adentro. Vamos sair cedinho
do Recife ou de outra cidade rumo à região do São Francisco?
Se é verão, o sertão é quente durante o dia, mas à noite a temperatura baixa um pouco e, dependendo
da época, baixa um pouco mais, por isso é sempre bom levar um casaquinho.
Coloque na mala chapéu ou boné, protetor solar, tênis e roupa com UV.
Seguindo pela BR-232, há muitas opções de café da manhã, e aí você escolhe. Vale a pena dar uma
paradinha em Sanharó para comprar guloseimas e ir lanchando dentro do carro.
Deu fome? O almoço pode ser em Pesqueira na cidade ou em Arcoverde, no restaurante ao lado do
Hotel Cruzeiro localizado na margem direita da rodovia, sentido interior do Estado.
A hospedagem, para quem vai de carro, poderá ser num dos três municípios, ao final, as
opções de pousadas.
Faça o seu roteiro. Escolha os atrativos conforme a sua disponibilidade de tempo e forma de
transporte utilizado. Para quem segue de avião para Petrolina, o aeroporto fica um pouco distante
do centro. Os táxis estarão disponíveis para o transporte. No aeroporto, lanchonetes e restaurantes,
lojas de artesanato, de vinhos e doces.
Seguem informações sobre vários atrativos turísticos em cada município deste roteiro e você escolhe
o que quer conhecer e fazer, certo? Tudo a seu tempo, nada com hora marcada e corre-corre.
Caso vá de avião ou de carro, o ideal é começar por Petrolina e, se for o caso, contratar uma empresa –
agência de turismo receptivo para o city tour em Petrolina e para as visitas à Lagoa Grande e a Santa
Maria da Boa Vista. Faça os passeios de catamarã pelo Rio São Francisco – todos são inesquecíveis.

PETROLINA/LAGOA GRANDE/
SANTA MARIA DA BOA VISTA

O acesso ao município de Petrolina pode ser aéreo ou rodoviário. Optando pelo aéreo, a dica é
conhecer a cidade e depois alugar um veículo ou contratar um receptivo turístico para conhecer as
vinícolas de Lagoa Grande e as atrações de Santa Maria da Boa Vista.
Indo de carro até Petrolina, muita atenção às rodovias. Obedeça sempre a sinalização rodoviária e as
lombadas eletrônicas. Dúvidas, consulte os policiais nos pontos de apoio da Polícia Rodoviária Federal
ou os bombeiros dos postos de abastecimento.
Ao longo das rodovias, bares, restaurantes e lojas de conveniência para lanches e refeições.
Procure circular pelas rodovias do sertão num horário que chegue aos destinos antes do anoitecer por
causa de animais na pista.

PETROLINA
 
Em 1840, Petrolina ainda não era povoado e se chamava “Passagem do Juazeiro”, porque era neste
ponto que os viajantes de Ouricuri, dos sertões faziam a travessia do rio São Francisco para o Estado
da Bahia, no ponto fronteiro à atual cidade de Juazeiro. O capuchinho italiano, Frei Henrique, tratou,
em 1858, de erguer uma capela no local. Sendo feita a benção do sítio, assentou-se a primeira pedra
para a construção de uma igreja, da qual foi escolhida padroeira Santa Maria Rainha dos Anjos.
Com a conclusão da igreja em 1860, iniciou-se o povoamento da região e em 7 de junho de 1862 foi
elevada à categoria de freguesia. O nome Petrolina é em homenagem ao imperador D. Pedro II, que
ocupava, então, o trono do Brasil. Foi município autônomo a 25 de abril de 1893 e foi elevado à
categoria de cidade em 28 de julho de 1895, sendo instalada a 21 de setembro do mesmo ano. (IBGE)
Um grande passo para o progresso da cidade foi dado em 1915 com a criação do primeiro jornal
“O Pharol”. O bispo Dom Malan que chegou em Petrolina no ano de 1924, foi um grande
mpreendedor e visionário que deixou como legado obras ainda atuais nas áreas de educação, saúde
e religião, como a Catedral do Palácio Diocesano. Um outro nome importante da história dessa cidade
foi Clementino de Souza Coelho, seu Quelê, que construiu um império econômico na região. Dos seus
filhos, Nilo Coelho, foi um político de carreira, chegando a senador e a governador, ajudando no
desenvolvimento do sertão com projetos de irrigação.
Hoje é a mais próspera das cidades da região sanfranciscana, graças à implantação de programas
voltados para a agroindústria e a agricultura irrigada. Em poucos anos, o que estava condicionado
à ação do destino, foi-se transformando em grandiosas hortas e pomares, onde proliferam a uva, o
melão, o tomate, os aspargos, a manga e até tâmaras, todos cultivados em modernas fazendas
privadas, algumas abertas aos que desejam ver de perto o "milagre sertanejo". O progresso dotou
Petrolina de uma infraestrutura urbana e receptiva eficiente, com aeroporto internacional, ótimos
hotéis, restaurantes e bares, centro de convenções, shopping center e outros equipamentos e serviços,
favorecendo sobretudo a atividade turística.
E vamos fazer um tour pela cidade? Como ela é grande, se não estiver de carro, use táxi ou uber ou
contrate um city tour numa das agências de turismo receptivo. Vamos nessa?
   
A ponte liga os municípios de Petrolina (PE) e de Juazeiro (BA), com aproximadamente 800 metros
de extensão sobre o rio São Francisco. O lançamento da estaca fundamental da ponte rodoferroviária
contou com a presença do Presidente Eurico Gaspar Dutra e dos Governadores de Pernambuco e da
Bahia, em novembro de 1948 e foi inaugurada em 16 de junho de 1954.
  
Foi construída no ano de 1929 em estilo neogótico. Possui uma fachada imponente, edificada em
pedras retiradas da própria região, possui duas enormes torres onde estão inseridos belíssimos vitrais
franceses. Na torre esquerda um relógio doado pelo Padre Cícero. No frontão central belíssimas
imagens em ferro, oriundas da Europa. Seu interior é composto por uma nave principal e dois
corredores laterais. O altar-mor também é em estilo neogótico, todo em madeira, pintado de branco,
creme e grafite. Situada entre as praças Maria Auxiliadora e Dom Malam, tendo ao seu lado a
concha acústica.
Mais informações através do telefone: (87) 3861-3804.
    
Sua construção, em estilo barroco, teve início em 1858, porém, só foi concluída em 1906. Conta com
um acervo de imagens de madeira e de gesso. A de Nossa Senhora Rainha dos Anjos veio da Ilha da
Madeira a mais de 200 anos. No seu interior, nichos em arco com as imagens de São Francisco, Santa
Mônica, Bom Jesus Ressuscitado e um Senhor Morto, São Jorge e Bom Jesus dos Passos. Ladeando a
capela-mor dois nichos (Sagrado Coração de Jesus), no final do corredor a direita há uma capela do
Santíssimo Sacramento. A igreja está situada em uma rua residencial, ao lado da Praça Centenário.
Mais informações: (87) 3861-4288.
   
Uma região histórica que preservou um casario bem significativo em termos arquitetônicos.

Foi fundado em outubro de 1973 e criado, oficialmente, em 21 de novembro de 1985, passou por
reforma, foi ampliado (hoje com uma área de 1.045m²) e reinaugurado em maio de 1996. No seu
acervo, mais de três mil objetos reunidos em coleções onde o meio ambiente, a cultura indígena, o
artesanato, a moradia rural, os valores da economia, da política, da religião, da sociedade sertaneja
como um todo, se apresentam em uma montagem museográfica e museológica bem definida.
Destacam-se as peças que pertenceram ao cangaceiro Lampião, Dom Malán, primeiro bispo de
Petrolina, coronel Quelê, patriarca da família Coelho, Joãozinho do Pharol, pioneiro da imprensa
escrita do interior do Nordeste, entre outros. Vale a pena uma visita.
Endereço: Rua Esmelinda Brandão, s/n, Centro
Horário de visitação: de terça a sábado, das 9 às 17hs, domingo das 09 às 14hs. Em função da fase
de pandemia, poderá ter sofrido alteração. Entrada gratuita.
  
O grupo musical se formou em maio de 1999 e tem como característica o universo cultural do
Nordeste do Brasil. O Centro Cultural Matingueiros localiza-se na “Petrolina Antiga”, área histórica
da cidade que conserva um casario muito bonito.
  
A denominação da oficina foi em homenagem a Joaquim Correia Lima, apelidado de Mestre Quincas.
Ele nasceu em 1895 na cidade vizinha de Juazeiro-BA e morreu aos quarenta anos afogado no
Rio São Francisco. Frequentou a Escola de Belas Artes de Salvador e destacou-se em Petrolina quando
foi chefe da Leste Brasileira e executou trabalhos importantes na Estação Ferroviária de Petrolina e em
outros locais da cidade. A oficina foi inaugurada no dia 07 de setembro de 1989, possui um espaço
para exposição e venda de produtos e área para produção do artesanato e é aberta aos visitantes.
Endereço: Av. Cardoso de Sá, 11 - Vila Eduardo - Tel.: (87) 3864-2069
Horário de visitação: diariamente das 8h às 17h. Em função da fase de pandemia, poderá
ter sofrido alteração.
   
No local ocorrem oficinas de artesanato para a formação de artesãos no período das férias escolares.
Há, também, mostra representativa da vida e da obra da artesã Ana das Carrancas. No acervo,
fotografias, jornais e algumas peças em barro.
Endereço: BR-407, nº 500 - COHAB Massangano - Tel.: (87) 3031-4399
Horário de visitação: de segunda a sexta das 08h às 12h das 14h às 18h.
Aos Sábados com hora marcada. Em função da fase de pandemia, poderá ter sofrido alteração.

 
Localizado às margens do rio São Francisco, com mais de 80 metros de altura, de onde podem ser
observadas as ilhas do Punã, das Cabras e da Missão Velha que foi habitada por índios.
Pode-se observar a vegetação típica da caatinga formada por craibeiras ou ipê amarelo; macambiras
– planta da família das bromélias; muquém – árvore da caatinga que pode atingir 20m; canudo árvore de casca áspera, pode atingir a altura de 4-8m; marmeleiro – arbusto que se destaca, suas
flores contam com um néctar que é responsável pela produção de mel; quipá – cacto; jatobazeiro –
atende uma altura entre 15 e 30m, suas flores são brancas, seu fruto comestível e sua madeira é muito
usada na construção civil e na marcenaria; bonome - o chá da entrecasca do caule é bastante
utilizado para tratamento de alguns problemas de saúde; malva branca – tem origem na Índia,
onde tem sido usada na medicina ayurvédica há uns 2000 anos; velame – arbusto abundante na
caatinga e também usado para tratamento de saúde; canafístula – atinge altura entre 15 e 25 m de
altura. Suas flores são de coloração amarela.
No período de outubro as caibeiras ficam floridas e ampliam a beleza da caatinga. E aí?
Gostaram de saber disso, eu amei!!! É possível fazer umas trilhas legais!!! Lá no alto, um pequeno
antuário dedicado à Virgem Maria.
  
Vale a pena presenciar, seja do Monte Carmelo, da margem do rio ou de uma de suas ilhas. Na orla,
fica o Complexo de Lazer Orla Masanzeira – bares, restaurantes, tapiocaria, banho de rio e
de bica, mirante.
 – um belo casario secular muito conservado e pintado com cores fortes, e podem
ser apreciados na Avenida Monsenhor Sampaio e nas ruas Capitão Luiz Barros e Nunes Machado,
além da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, do século XIX/XX e do Mercado Público com mais de
100 anos. Muito massa mesmo!!!!
  – evento imperdível!!! Geralmente ocorre no mês de julho. Se informe com
antecedência e faça logo a reserva do hotel.
  
No município há 5 comunidades. Vale a pena conhecer a Comunidade do Serrote, localizada na
Zona Rural do município.
 
Quer conhecer um dos folguedos do município? Escolha e agende: Reisado de Inhanhum 87 99649-8248 e a Banda de Pífanos - (87) 99823-4085
 
Você tem que conferir o artesanato de Santa Maria da Boa Vista – esculturas em ferro; no
Projeto de Irrigação Fulgêncio são desenvolvidos artesanato em fibra da bananeira, em palha e em
coco seco.
 
Humm!! Imperdível, gente!!! Pra mim o cari é o melhor de todos, mas vale a pena provar todos.
O cari é conhecido como a lagosta do sertão, ele pode ser preparado na telha, pode ser a moqueca
ou o cari defumado. Confira a lista de restaurantes lá no finalzinho deste texto.
E aí? Gostaram desse roteiro? Eu adoro, já fiz várias vezes, sempre a trabalho.
Adoro os atrativos, a gastronomia, o artesanato, os folguedos populares e a receptividade do
sertanejo. Sempre estou pronta para pegar a estrada rumo ao sertão pernambucano.
E então?   bem muito?

MEIOS DE HOSPEDAGEM
 
-Nobile Suites Del Rio
-IBIS Petrolina
-Reis Palace Hotel
-Grande Rio
-Petrolina Palace Hotel
-River Class Hotel
-Hotel Orla Guest House
-JB
-Águas Palace Hotel
-Hotel Novo Sol
-Hotel Santana
  
-Alta Colina Chalés
-Hotel e Churrascaria Gaúcha
-Hotel São Domingos
  
-Pousada Acalanto
*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.

 


   
 

 
Localizado na região central da cidade e é um espaço criado para homenagear a vida e a obra do
cantor capixaba Roberto Carlos. No acervo, fotografias, discos de vários países, uma sala para exibição
de filmes e diversos objetos raros. O curador do Centro Cultural é Adriano Thales que acompanha a
vida e o trabalho do cantor desde a infância. Para o acesso ao Centro é solicitada a doação de 1kg de
alimento não perecível para uma instituição filantrópica. O acervo do Centro Cultural Emoções está
dividido em dez categorias, dentre as quais, vitrine da infância e família, onde é possível encontrar
materiais como reproduções do boletim escolar, passe livre para andar de bonde e a carteira do
conservatório de música que Roberto Carlos integrou; vitrines de artigos das décadas de 1960 até
hoje. Entre os itens mais raros estão bonecos do cantor produzidos em 1965, toda a filmografia, LPs e
ompactos da Itália, Japão e Estados Unidos.
A pré-inauguração, que ocorreu no mês de abril de 2015, contou com a presença de Dudu Braga,
filho de Roberto Carlos. A inauguração oficial foi no dia 8 de dezembro do mesmo ano, dia de Nossa
Senhora da Imaculada Conceição, já que o cantor é devoto da santa, e a data é também o
Dia Nacional do Rei Roberto Carlos, que é celebrada em todo o país.
Endereço: Rua Castro Alves, nº 428
Horário de visitação: sextas-feiras e sábados, das 9h às 17h, e domingos, das 9h às 15h. Em função
da fase de pandemia, poderá ter sofrido alteração..

LAGOA GRANDE

  659 km
 BR-232, BR-316, PE-116, BR-428, BR-122
    48 km
 BR-122 e BR-428
   
Lagoa Grande era distrito de Santa Maria da Boa Vista, emancipando-se no dia 16 de junho de 1995,
por se desenvolver com um grande potencial econômico, a partir da irrigação do Rio São Francisco e,
hoje, se apresenta como uma grande produtora de uva e de vinhos, principal fonte de renda do
município. Vinícola localizada em Lagoa Grande já ganhou vários prêmios internacionais.
É um município que despertou o interesse de enólogos, enófilos, pesquisadores e turistas, e tem
um potencial peculiar com uma produção anual média de 15 milhões de litros de vinhos, além de
sucos orgânicos e espumante premiados em concursos nacionais e internacionais. Destaca-se na
exportação de uvas de mesa e Apirênicas. É o único lugar do mundo onde o turista pode ver todas
as fases fenológicas da videira em uma só visita. A origem do seu nome tem a ver com uma lagoa de
água doce da qual todos os habitantes se abasteciam.
Dentre seus atrativos turísticos, o que chama mais atenção é a produção de uvas e de vinhos, então,
que tal uma visita às suas vitivinícolas?
 
Produz vinhos e espumantes, cujos rótulos vêm, cada vez mais, conquistando prêmios nacionais e
internacionais. A empresa pertence a Global Wines, com sede na região do Dão, em Portugal,
produtora de vinhos e reconhecida no mercado mundial pelo dinamismo e inovação, com grande
diversidade de rótulos premiados entre os melhores da Europa.
Oferece diversos roteiros internos aos visitantes. Vai depender do seu tempo e interesse,
vamos nessa?
-Tradicional
-Pôr do sol
-Rota dos Vinhos (Wine Day)
-Roteiro Pedagógico e inclui passeio de catamarã no rio São Francisco.

Pertence à família Garziera, uma das pioneiras na produção de uvas de mesa, vinhos e sucos.
Foi a pioneira no enoturismo, na Região do Vale do São Francisco. É modelo em reforma agrária.
fazenda transformou seus colaboradores em sócios e cresceu mais de 30% na produção, recebe
visitantes num circuito interno com duração de 2hs com as seguintes etapas:
-Vídeo institucional
-Vista panorâmica
-Vista ao Parreiral
-Visita às instalações da vinícola
-Visita à fábrica de suco
-Visita ao memorial da família
-Degustação de uvas, vinhos, espumantes, sucos acompanhados de frios
  
A Adega Bianchetti é a concretização do sonho de um casal de enólogos com vasta experiência no
sul do país e no Vale do São Francisco. O plantio de uvas viníferas que deu início à produção, em 1993,
logo deu vida a vinhos jovens, finos e leves. Em 1998, foi lançado no mercado o primeiro Bianchetti.
Pioneira em produção de uvas, vinhos e sucos orgânicos, a vinícola dispõe de uma variedade
extraordinária de vinhos jovens, leves, aromáticos, frutados, de acidez acentuada e com o frescor
que clima tropical oferece. Aberta para visitação, degustação e compras.
-Vista ao Parreiral
-Visita às instalações da vinícola
-Visita a fábrica de suco
-Degustação de vinhos, sucos e uvas orgânicas e frios.

SANTA MARIA DA BOA VISTA

  605 km
 BR-232, a partir de Cruzeiro do Nordeste BR-110, PE-360, BR-316, BR-428
 BR-232, a partir de Salgueiro - BR-116, BR-428 (por esse percurso, 53 km a mais)
    56 km
 BR-428
 atenção à sinalização rodoviária. Dúvidas? Consulte os postos da Polícia Rodoviária Federal
ou os postos de abastecimento.
   
Como outras comunidades do Vale do São Francisco, Santa Maria da Boa Vista foi inicialmente uma
fazenda de gado vinculada ao domínio da Casa da Torre, de Garcia d’Ávila. No processo sucessório
aparece, em seguida, a família Brandão, com uma propriedade denominada “Fazenda Volta”,
possivelmente em alusão à curva que o São Francisco apresenta no local.
Em 1672 existiam várias aldeias indígenas na região, destacando-se a dos Coripós, na ilha de
Santa Maria, e a dos Cariris, na ilha de Aracapá.
A povoação de Boa Vista (anteriormente chamada de Bom Jesus da Igreja Nova) teve início com a
construção de uma capela em 1762. Nesse mesmo ano foi criado o distrito de Boa Vista, que aos
poucos se transformou em um núcleo populoso.
O município foi constituído pela Lei Municipal nº 4, de 16 de janeiro de 1893, ganhando autonomia
legislativa, com base na Constituição Estadual e no artigo 2º das disposições gerais da Lei Estadual
nº 52 (Lei Orgânica dos Municípios), de 03 de agosto de 1892. O primeiro prefeito republicano foi o
coronel Manuel Jácome Correa de Carvalho.
Em divisão territorial datada de 1º de julho de 1950, o município é constituído de dois distritos:
Coripós e Jutaí. A Lei Estadual nº 1.682, de 02 de outubro de 1953, restaurou a antiga denominação
de Santa Maria da Boa Vista, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 1954. Esse topônimo
deriva da devoção à Santa Maria, propagada pelas antigas missões franciscanas, com a junção da
denominação de uma de suas ilhas, a de Boa Vista, assim chamada pelo panorama da planície do
rio São Francisco ao seu redor. Como são interessantes as histórias dos nossos municípios,
concordam? Eu acho muito massa!!!
 
“Município ‘mãe’ do Vale do São Francisco, atualmente o 3º em extensão territorial no estado,
Santa Maria da Boa Vista, aconchegante cidade às margens do Rio São Francisco e distante 650 km
da capital, ressalta toda a grandiosidade do sertão. Tudo por aqui é muito e se tira proveito disso.
Berço também da fruticultura irrigada e do plantio de uva no sertão, o cheiro de banana, de acerola,
goiaba perfumam suas estradas vicinais. O vinho coloca glamour nos passeios. Pois é, por aqui
nasceu a produção dos vinhos finos no vale do São Francisco. A vinícola Botticelli, com vinhos
premiados, é uma saborosa surpresa ao paladar e aos olhos. Vale a visita. Terra de reisados e
de quilombos. É muita cultura caatinga adentro! O estonteante Monte Carmelo, uma elevação com
mais de 80 metros de altura, às margens do velho Chico, mostra ao visitante desbravador do sertão,
que vale muito a pena sair do “tradicional” e experimentar o “novo” Surpreenda-se!
A briga das cidades ribeirinhas pelo pôr do sol mais bonito é grande.
Mas, depois da visita, você vai ter que concordar que o daqui é o mais belo de todos. É de tirar o
fôlego o espetáculo diário de cores e brilho em cima do Rio São Francisco. Que pôr do sol é esse,
minha gente??!! A cidade se aproveita disso. Do pequeno, mas aconchegante centro histórico, dos
bares da Orla Mansanzeira, tudo é um convite para apreciar. Se estiver passando pelo sertão em julho,
fique para assistir a inesquecível Serenata da Recordação. Uma viagem ao tempo de romances e
serenatas: A maior serenata do estado acontece nas frias madrugadas de julho. Dúvida que você não
se apaixone. Vamos sertanejar!!!” (Secretaria de Turismo de Santa Maria da Boa Vista)
Dicas: se quiser contratar guia para os passeios, entre em contato com a Secretária de Turismo do
Município: Tel.: (81) 99918-9561
 
Conhecido como rio da integração nacional, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em
Minas Gerais e percorre mais de 3.000 km até a sua foz no limite dos estados de Alagoas e Sergipe,
banhando, ainda, porções dos Estados da Bahia e de Pernambuco. No trecho que banha a cidade de
Santa Maria da Boa Vista, pode ser visto ao fundo, os Mirantes do Vale e do Cruzeiro. No leito do rio,
a Ilha Pequena ou do Medrado. O rio percorre 122km em terras do município, com uma largura
aproximada de 600m. É balneável em poucos e pequenos trechos de praias.
A navegação é feita por pequenas e médias embarcações.
Agendamento para passeios de barco com Pedrinho do barco – (87) 98855-0889
 
Além das ilhas já mencionadas, as Ilhas da Lua, Saco, Coqueiral, Cajueiro, Icó, Sol, de Querubino e
do Canavial e mais algumas pequenas ilhotas e vários afloramentos rochosos, onde aves ribeirinhas
pousam para descanso. Todas as ilhas possuem ancoradouros naturais, sendo de profundidade
variável. Agendamento para passeios de barco com Pedrinho do barco – (87) 98855-0889
 
No começo dos anos oitenta, do século XX, a Vitivinícola Vale do São Francisco (Fazenda Milano),
localizada em Santa Maria da Boa Vista, foi, na região Nordeste do Brasil, a pioneira na produção de
uvas para a exportação. A fabricação de vinhos finos veio nesse mesmo período numa parceria com
a Maison Forestier, pertencente ao Grupo Persico-Pizzamiglio. A empresa conseguiu se firmar no
mercado nacional com o seu carro-chefe, o vinho Botticelli.
Vinícola do Vale do São Francisco- Vinhos Botticelli
Estrada da Uva e do Vinho – Fazenda Milano, s/n
Tels: (81) 3252-8900/99989-7697 (Sr. Gualberto) e (87) 3860-1536/99652-3855

