


O Piauí, tão marcadamente conhecido por suas tem-
peraturas elevadas e por parecer ter um sol para cada 
pessoa que vive no estado, é também repleto de ca-
choeiras. 

Pois é, quando a época de chuvas chega, o Piauí dá um 
banho, literalmente, com esses atrativos. E “armaria”, é 
cada queda d’água mais maravilhosa que a outra!

De Norte ao Sul do estado, sempre tem uma cachoeira 
para ajudar a refrescar o corpo e a mente, a recarregar 
as energias e a sair da rotina da cidade. Elas se des-
cortinam e se exibem em um grande espetáculo, que 
só mesmo a natureza pode proporcionar.

E este guia CACHOEIRAS DO PIAUÍ, desenvolvido pelo 
projeto Conheça o Piauí e pelo Governo do Estado, vai 
ajudar você a conhecer muitas dessas maravilhas na-
turais em terras piauienses e a desfrutar desse tipo de 
turismo, que é impossível não gostar!

Bora para as ‘cachus’?!

GUIA DAS
CACHOEIRAS DO PIAUÍ



Antes de começar o passeio pelas cachoeiras é preciso 
falar de um assunto que nunca é demais ser lembrado: 
LIXO. Pelo fluir das águas também deve estar a
consciência e preservação ambiental. Para que 
essas belezas no Piauí continuem preservadas, não 
deixe nada nelas. Tudo o que gerar de lixo, leve de 
volta e depois descarte em local adequado, que 
obviamente não é na cachoeira e nem em toda a 
natureza ao redor. 

Viver harmoniosamente com a natureza é sempre o 
melhor atrativo turístico. O meio ambiente agradece!

Agora sim, #partiu ‘cachus’!

NADA DE LIXO PELO 
FLUIR DAS ÁGUAS!



S U M Á R I O
CACHOEIRA DA CAMPEIRA.............................................1
CACHOEIRA DA FORMOSA..............................................2
CACHOEIRA DA BICA.....................................................3
CACHOEIRA DO COVÃO...................................................4
CACHOEIRA DAS CORUJAS.............................................5
CACHOEIRA DA SAQUAREMA.........................................6 
CACHOEIRA ROÇA VELHA ..............................................7
CACHOEIRA DO TINGIDOR.............................................8
CACHOEIRA DO ROSÁRIO OU PIGOITA...........................9
CACHOEIRA DOS PICOS...............................................10
CACHOEIRA DOS ALMEIDAS ........................................11
CACHOEIRA DO URUBU-REI..........................................12
CACHOEIRA DO XIXÁ....................................................13
CACHOEIRA DAS ARRAIAS...........................................14
CACHOEIRA DO SALTO LISO.........................................15
CACHOEIRA DA FAZENDA VELHA..................................16
CACHOEIRA DE SANTO ANTÔNIO..................................17
CACHOEIRA DO URUBU................................................18
CACHOEIRA DA PEDRA NEGRA ....................................19
CACHOEIRA DO RIACHÃO ............................................20
CACHOEIRA DO BOTA FORA.........................................21
CACHOEIRA DAS FURNAS............................................22
CACHOEIRA LAGOA GRANDE........................................23
CACHOEIRA DA LEMBRADA..........................................24
CACHOEIRA DO ENGENHO VELHO................................25



1

CACHOEIRA
DA CAMPEIRA
ALTO LONGÁ } PIALTO LONGÁ } PI

Quando se fala em cachoeira no Piauí que seja próxima de Te-
resina, a Campeira é logo lembrada. De fato, ela é a que está 
mais perto da capital. A Campeira fica localizada na zona rural 
de Alto Longá, cerca de 10 km da área urbana desse municí-
pio. Com diversos espaços para tomar um banho nas piscinas 
naturais que se formam, essa cachoeira tem água somente no 
período chuvoso em sua queda d’água. 
• Acesso: fácil
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/NoJsoWg56V6Jz7Fm9
COMO CHEGAR
http://bit.ly/3bk3VkW 
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/NoJsoWg56V6Jz7Fm9
http://bit.ly/3bk3VkW 
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CACHOEIRA
DA FORMOSA
UNIÃO } PIUNIÃO } PI

A “formosura” vai bem além do nome! A cachoeira da Formo-
sa, em União, é bonita e se apresenta com duas quedas d’água 
de aproximadamente 8 metros de altura. Nelas também só 
tem água na época de chuvas no Piauí. A piscina natural que 
se forma é uma delícia para se refrescar e boa para dar uns 
mergulhos. A Formosa está localizada em área de propriedade 
privada e, portanto, é cobrada uma pequena taxa de visitação. 
• Acesso: fácil
• Taxa de visitação é R$10,00 por pessoa
• Não é permitada a entrada de alimentos ou bebidas nesse 

local. Não deixe lixo no local!
     A entrada até a cachoeira só é permitida até as 13h

https://goo.gl/maps/f1edtaXH92xc1pVZ7
COMO CHEGAR
http://bit.ly/374CBEa
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/f1edtaXH92xc1pVZ7
http://bit.ly/374CBEa
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CACHOEIRA
DA BICA
JATOBÁ DO PIAUÍ } PIJATOBÁ DO PIAUÍ } PI

Se você gosta de natureza selvagem, este é o destino certo. A 
Cachoeira da Bica faz parte de um ambiente quase intocado, 
com a fauna e flora em seu devido lugar. A Bica fica a 43 km 
depois de Campo Maior, mas já compreendendo a área do mu-
nicípio de Jatobá do Piauí. A sua queda d’água tem cerca de 30 
metros de altura, e a água que desce forma uma pequena pis-
cina natural cristalina que divide espaço com muitas pedras, 
dando um charme a mais. Na Bica, também só tem água no 
período chuvoso. 
• Acesso: nível médio de dificuldade.
• Entrada gratuita.
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para   

 recolher o que for gerado e descartar em lugar adequado.   
 Não deixe lixo no local!

• Por ser um lugar bem preservado, é possível encontrar al-
guns animais pela trilha. Tome cuidado e relacione-se har-
moniosamente com a natureza.

https://goo.gl/maps/RjbfKHgUdeQs7tXC9
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2S4ZPG3
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/RjbfKHgUdeQs7tXC9
http://bit.ly/2S4ZPG3
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CACHOEIRA
DO COVÃO
CASTELO DO PIAUÍ } PICASTELO DO PIAUÍ } PI

Essa cachoeira parece uma escadaria com a água seguindo 
seu curso pelos degraus. A do Covão se apresenta assim e 
mais, com quedas d’água que vão de 12 a 15 metros de altura. 
Você chega  nela por cima da queda d’água. Para descer, algu-
mas cordas no local ajudam nessa aventura que é muito bem 
recompensada. Essa cachoeira ainda tem um balanço em uma 
árvore que fica quase no meio da queda d’água. É só chegar e 
“voar” pelas águas. A cachoeira do Covão fica em Castelo do 
Piauí, mas seu acesso se dá por Juazeiro do Piauí. 
• Acesso: fácil.
• Entrada gratuita.
• Na propriedade onde está a cachoeira, o proprietário vende 

bebida e comida.

https://goo.gl/maps/3HbwhAi2KL7Xcak8A
COMO CHEGAR
http://bit.ly/31vVvTf
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/3HbwhAi2KL7Xcak8A
http://bit.ly/31vVvTf
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CACHOEIRA
DAS CORUJAS
NOVO SANTO ANTÔNIO } PINOVO SANTO ANTÔNIO } PI

Localizada no município de Novo Santo Antônio, a Cachoeira 
das Corujas tem uma queda d’água de 10 metros de altura. 
Dá perfeitamente para você subir nela e curtir o que há nessa 
parte, como também contemplar do alto todo o visual. O lago 
que se forma é muito bom para banho, porém, contém muitas 
pedras em algumas partes, o que requer cuidados em caso 
de mergulhos e saltos. A tranquilidade do lugar é completada 
ainda pelos pássaros e toda a vegetação ao redor. Essa cacho-
eira ressurge somente também na época chuvosa.
• Acesso: nível médio de dificuldade
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/Yu1yNSNSrJjCgJwR8
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2vYNpqJ
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/Yu1yNSNSrJjCgJwR8
http://bit.ly/2vYNpqJ
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CACHOEIRA
DA SAQUAREMA
CAPITÃO DE CAMPOS } PICAPITÃO DE CAMPOS } PI

Essa cachoeira não é tão conhecida como muitas outras, mas 
é tão maravilhosa quanto! A Saquarema fica em Capitão de 
Campos, mas o acesso até ela se dá pela cidade vizinha, que é 
Cocal de Telha. São 20 km da área urbana desse município até 
chegar na cachoeira. A queda d’água da Saquarema é um pou-
co inclinada, e suas águas claras se destacam na formação 
rochosa escura. Esse cenário é emoldurado ainda por muitas 
plantas e o lago com suas águas escuras e refrescantes. Tam-
bém só há água nessa cachoeira no período chuvoso. 
• Acesso: difícil; Não é trafegável para veículos pequenos
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/Y9pX6Gbe9PYzs1aC7
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2udPKNX
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/Y9pX6Gbe9PYzs1aC7
http://bit.ly/2udPKNX
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CACHOEIRA
ROÇA VELHA
NOVO SANTO ANTÔNIO} PINOVO SANTO ANTÔNIO} PI

Assim como a das Corujas, a cachoeira Roça Velha também 
fica em Novo Santo Antônio. As águas descem como se tives-
sem saindo de dentro das próprias pedras. E por falar nestas, 
a imagem que algumas delas revela é de que alguém esculpiu 
essas rochas, deixando-as em formato perfeitamente quadra-
do. O banho que a piscina natural proporciona é também puro 
deleite, porém, somente na época chuvosa tem água. 
• Acesso: nível médio de dificuldade.
• Entrada gratuita.
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para  

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/3Q8A5CFfQNVA53LT8
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2H2vJN6
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/3Q8A5CFfQNVA53LT8
http://bit.ly/2H2vJN6
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CACHOEIRA
DO TINGIDOR
JUAZEIRO DO PIAUÍ } PIJUAZEIRO DO PIAUÍ } PI

Essa cachoeira já foi assunto em reportagem de TV japonesa e 
também já foi indicada em site nacional como uma das 10 me-
lhores cachoeiras do Nordeste. Ela fica localizada em Juazeiro 
do Piauí, a 2 km da área urbana desse município, e suas águas 
assumem algumas tonalidades em determinados momentos 
do dia. Também reaparecendo somente na época de chuvas. 
• Acesso: fácil
• Essa cachoeira está em propriedade privada. Para entrar 

nela, é preciso autorização
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/hcdVtS2t9xDUgrHL9
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2S2uELu
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/hcdVtS2t9xDUgrHL9
http://bit.ly/2S2uELu
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CACHOEIRA
DO ROSÁRIO OU PIGOITA
NOVO SANTO ANTÔNIO} PINOVO SANTO ANTÔNIO} PI

A do Rosário ou Pigoita (esse nome é o que moradores locais 
mais usam) possui pequenas quedas d’água, que mais pa-
recem corredeiras, o que não tira em nada a exuberância do 
local. As límpidas águas correntes seguem em um fluxo que 
contorna as muitas pedras que existem ao longo do riacho 
que se forma. Nessa cachoeira há também uma passarela, por 
onde se atravessa de uma margem a outra do riacho.
Também só há água nessa cachoeira no período chuvoso.
• Acesso: fácil
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/D3Ubq8Wb6M3opXAD7
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2S4BWys
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/D3Ubq8Wb6M3opXAD7
http://bit.ly/2S4BWys
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CACHOEIRA
DOS PICOS
SÃO PEDRO DO PIAUÍ} PISÃO PEDRO DO PIAUÍ} PI

Localizada em São Pedro do Piauí, essa cachoeira é prati-
camente desconhecida pela maioria dos piauienses, mas ao 
mesmo tempo é única, já que nela a água sai de raízes de 
plantas, compondo uma imagem ímpar. Isso mesmo, ela é di-
ferente de outras cachoeiras que comumente conhecemos. 
Esse quase filtro natural forma embaixo uma espécie de poço 
que tem água nele o ano todo. Então, pode ir em qualquer pe-
ríodo “banhar” na dos Picos. 
• Acesso: nível médio de dificuldade
• Entrada gratuita
• Leve repelente e use roupas adequadas para a trilha
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em lugar adequado. 
Não deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/whp3MBneoySTWLWh7
COMO CHEGAR
http://bit.ly/36Z91jm
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/whp3MBneoySTWLWh7
http://bit.ly/36Z91jm


11

CACHOEIRA
DOS ALMEIDAS
BATALHA } PIBATALHA } PI

Olha aqui uma, que sem dúvida, é para toda a família. Locali-
zada no município de Batalha, a cachoeira dos Almeidas conta 
com estrutura de bar e restaurante e que fica grudadinha no 
banho. Além disso, a queda d’água, que não é alta, propicia 
piscinas naturais com represas, divididas ao meio, sendo uma 
parte para adultos e outra para crianças. A queda d’água só 
aparece no período chuvoso, mas as piscinas se mantêm até 
os mês de agosto.
• Acesso: fácil
• Entrada gratuita
• Conta com estrutura de bar e restaurante

https://goo.gl/maps/FML5tgmjSYZ9oomV6
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2H1w8PG
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/FML5tgmjSYZ9oomV6
http://bit.ly/2H1w8PG
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CACHOEIRA
DO URUBU-REI
PEDRO II } PIPEDRO II } PI

Essa é a cachoeira mais alta do Piauí. E ela condiz bem com 
essa singularidade e com o rei no nome, apresentando-se de 
forma majestosa para quem a visita. E sua imponência tam-
bém se dá pelo fato de ter água nela o ano todo, mesmo que 
em menor volume na sua queda d’água na época mais quente 
no estado. Tudo isso vive em um espaço fechado de fauna e 
flora, com mata nativa bem próxima da queda e do riacho que 
se forma abaixo. 
• Acesso: difícil, a trilha dura aproximadamente 1h a pé.
• Entrada gratuita
• Leve bastante água, repelente e use roupas adequadas para 

a trilha
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/VbTpGKoCXm1gVkTU8
COMO CHEGAR
http://bit.ly/3bf9rW9
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/VbTpGKoCXm1gVkTU8
http://bit.ly/3bf9rW9
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CACHOEIRA
DO XIXÁ
BATALHA } PIBATALHA } PI

A Cachoeira do Xixá une bem as qualidades desse tipo de atra-
tivo: farta queda d’água, uma piscina natural maravilhosa para 
banho, natureza bastante preservada e uma certa estrutura tu-
rística próxima. Seguindo o fluxo das águas refrescantes, você 
ainda pode se deliciar nas corredeiras ao longo do espaço. 
Nessa cachoeira só tem água no período das chuvas. 
• Acesso: fácil
• Entrada gratuita
• Tem bar e restaurante nas proximidades da cachoeira

https://goo.gl/maps/sqC3ae5BRdioJv557
COMO CHEGAR
http://bit.ly/36XnSuI
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/sqC3ae5BRdioJv557
http://bit.ly/36XnSuI
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CACHOEIRA
DAS ARRAIAS
CASTELO DO PIAUÍ } PICASTELO DO PIAUÍ } PI

Pensou em uma cachoeira lindíssima?! Pois a das Arraias é 
uma dessas. A sua queda d’água, com seus 20 metros de al-
tura, exerce uma força que reverbera em tudo ao redor, prin-
cipalmente em quem visita. Ela é formada por duas quedas 
d’água, mas não são uma ao lado da outra, e sim uma acima 
da outra, praticamente. As águas pulsam abrindo as melhores 
sensações e um banho daqueles de relaxar tudo. A cachoei-
ra das Arraias está localizada em Castelo do Piauí, no Parque 
Municipal Pedra do Castelo. 
• Acesso: difícil, trilha com caminhos íngremes e 
   escorregadios.
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/kevoDhtwSyUJ5Hjg6
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2OyRp7u
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/kevoDhtwSyUJ5Hjg6
 http://bit.ly/2OyRp7u
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CACHOEIRA
DO SALTO LISO
PEDRO II } PIPEDRO II } PI

Assim como a do Urubu-rei, a do Salto Liso também fica em 
Pedro II. A chegada nessa cachoeira já é pelo topo da queda 
d’água, então as sensações são as melhores possíveis ao ver 
tudo embaixo e a visão ampla do ambiente. Mas se pensa que 
acabou a aventura, engana-se. Para “banhar” pelas águas da 
Salto Liso, ainda é preciso descer cerca de 50 metros por entre 
plantas e pedras. Nessa cachoeira só tem água na época chu-
vosa. 
• Acesso: nível médio de dificuldade, com trilha de 20 a 30 

minutos.
• Leve bastante água e use roupas adequadas para a trilha
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/hFTaGUfHzLELDNHo9
COMO CHEGAR
http://bit.ly/3bmwqyP
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/hFTaGUfHzLELDNHo9
http://bit.ly/3bmwqyP
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CACHOEIRA
DA FAZENDA VELHA
VALENÇA DO PIAUÍ } PIVALENÇA DO PIAUÍ } PI

Essa cachoeira fica localizada em Valença do Piauí, a 12 km 
do centro. O caminho até ela se dá pela estrada que leva até 
outro atrativo de Valença, o balneário Santa Rosa. O percurso 
é composto por corredeiras, que podem ser sua parada para 
aproveitá-las. A parte propícia para o banho na cachoeira não 
chega a ser a  de sua queda d’água, porque nessa parte só 
há muitas pedras. A parte boa para “banhar” é em cima dela, 
onde tem o riacho Buritizal. 
• Acesso: fácil
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/TFyib4P8jk2t7Lqe9
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2GWQEBb
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/TFyib4P8jk2t7Lqe9
http://bit.ly/2GWQEBb
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CACHOEIRA
DE SANTO ANTÔNIO
SÃO FÉLIX DO PIAUÍ} PISÃO FÉLIX DO PIAUÍ} PI

A cachoeira de Santo Antônio se divide em outros atrativos, 
como a cachoeirinha de Mato Grande, que pode também ser 
seu refúgio, e um mirante lindíssimo. Mas a atração principal 
é a queda d’água maior, com seus 32 metros de altura. Para 
desfrutar dela e do banho no riacho que se forma abaixo, é 
preciso descer por cordas. Também nessa cachoeira só tem 
água quando as chuvas resolvem fazer morada por certo perío-
do. 
• Acesso: dificuldade média; use roupas adequadas para a 

trilha
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/ALFod3AYqFXhCs1G7
COMO CHEGAR
http://bit.ly/3bhiSV7
SAIBA MAIS

CRÉDITOS: LUCAS CUNHACRÉDITOS: LUCAS CUNHA

https://goo.gl/maps/ALFod3AYqFXhCs1G7
http://bit.ly/3bhiSV7
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CACHOEIRA
DO URUBU
ESPERANTINA } PIESPERANTINA } PI

Tem mais outra com urubu no nome, mas essa é entre Es-
perantina e Batalha, no parque Ecológico Cachoeira do Uru-
bu. Essa cachoeira é a mais famosa do Piauí. Formada pelas 
águas do rio Longá, diversas cascatas compreendem essa ca-
choeira, formando um balé das águas. O volume e sua força 
pulsante se tornam maiores na época de chuvas, embora du-
rante todo o ano tenha água nas piscinas naturais, nos riachos 
e rio. Uma passarela no local proporciona uma passagem e 
uma aproximação com a cachoeira. 
• Acesso: fácil
• Entrada gratuita
• O parque onde está a cachoeira tem bares, restaurantes, 

banheiros, dentre outras estruturas

https://goo.gl/maps/g3oNXvS3DGsGLRsG8
COMO CHEGAR
http://bit.ly/31vWrXL 
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/g3oNXvS3DGsGLRsG8
http://bit.ly/31vWrXL 
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CACHOEIRA
DA PEDRA NEGRA
JATOBÁ DO PIAUÍ } PIJATOBÁ DO PIAUÍ } PI

Essa cachoeira fica bem perto de outro belíssimo exemplar, 
a da Bica. A cachoeira da Pedra Negra está no povoado Bem 
Bom, a 40 km da área urbana de Campo Maior. Essa cachoeira 
tem três quedas d’água com 20 metros de altura. Para desfru-
tar do amplo riacho que se forma abaixo, é preciso descer uma 
pequena trilha íngreme. O frescor dessas águas vale qualquer 
descida! Como a maioria desses tipos de atrativos no estado, 
só tem água nela durante as chuvas. 
• Acesso: fácil
• Essa cachoeira fica em uma propriedade privada e é preciso 

autorização do proprietário para entrar
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/RjbfKHgUdeQs7tXC9
COMO CHEGAR
http://bit.ly/3857cCV 
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/RjbfKHgUdeQs7tXC9
http://bit.ly/3857cCV 
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CACHOEIRA
DO RIACHÃO
PIRACURUCA } PIPIRACURUCA } PI

A cachoeira do Riachão fica dentro de um importante patri-
mônio ecológico, o Parque Nacional de Sete Cidades, no mu-
nicípio de Piracuruca. Essa cachoeira já está logo na primeira 
“cidade” desse parque. Em certo momento, vai precisar de um 
certo fôlego para descer a escada para que você possa se re-
frescar na Riachão. Fora isso, nada com maiores dificuldades. 
É só se esbaldar na queda d’água de 20 metros e no riacho. 
Nessa cachoeira, também só tem água na época de chuvas. 
• Acesso: fácil, porém leve água e use roupas adequadas 

para caminhar pelo parque.
• Entrada gratuita.
• No parque onde está a cachoeira tem restaurante e pousa-

da.

https://goo.gl/maps/qrV37xPedarRys9Z9
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2Ss24lP 
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/qrV37xPedarRys9Z9
http://bit.ly/2Ss24lP 
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CACHOEIRA
DO BOTA FORA
PIRIPIRI } PIPIRIPIRI } PI

Quando se fala em cachoeira no Piauí que tem água o ano 
todo, a Bota Fora é uma dessas boas raridades. Ela está loca-
lizada a 18km do Centro de Piripiri.  E fica dentro de uma área 
de proteção ambiental da Serra da Ibiapaba e, assim, junta 
atributos desse monumento natural. Sua queda d’água parece 
sair de dentro das rochas e vai descendo velozmente pelo ria-
cho que preenche todos os espaços. 
• Acesso: fácil
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/Ejxyfi398GeZ655G9
COMO CHEGAR
http://bit.ly/2Ow7quQ 
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/Ejxyfi398GeZ655G9
http://bit.ly/2Ow7quQ 
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CACHOEIRA
DAS FURNAS
JATOBÁ DO PIAUÍ } PIJATOBÁ DO PIAUÍ } PI

A Cachoeira das Furnas está localizada em Jatobá do Piauí. O 
seu nome se deve ao córrego chamado Barra da Furna, que se 
divide em espécies de braços d’água e seguem se misturando 
pela vegetação. Essa cachoeira é como se fosse escadas por 
onde a água desce formando uma espécie de poço para que vi-
sitantes possam relaxar nele. Em algumas partes, uma grata 
surpresa: a água assume a cor esverdeada, o que torna o local 
ainda mais espetacular! Como a maioria, só tem água no 
período chuvoso no Piauí. 
• Acesso: fácil
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

http://bit.ly/3bjEXCf 
SAIBA MAIS

http://bit.ly/3bjEXCf 
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CACHOEIRA
LAGOA GRANDE
NOVO SANTO ANTÔNIO } PINOVO SANTO ANTÔNIO } PI

Olha aqui mais outra cachoeira no município de Novo San-
to Antônio. Os caminhos levam ao encontro com uma queda 
d’água que tem 20 metros de largura que parece abraçar você. 
A parte abaixo, formada pelo riacho que é preenchido pelas 
chuvas, lagoa e queda d’água, convida a um mergulho energi-
zante. Ao redor dessa cachoeira, muita natureza preservada. 
Também só tem água nessa cachoeira na época de chuvas. 
• Acesso: fácil, fica perto da área urbana
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

http://bit.ly/2S4D5WM
SAIBA MAIS

http://bit.ly/2S4D5WM
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CACHOEIRA
DA LEMBRADA
BURITI DOS MONTES} PIBURITI DOS MONTES} PI

Imagina juntar o cânion do rio Poti e uma cachoeira?! Pois é, a 
Cachoeira da Lembrada é essa junção bem real! Ela fica dentro 
da área do Cânion e é formada por uma pequena queda d’água, 
que mostra toda a sua grandiosidade nas correntezas e volu-
me. A água se espalha por entre as pedras e todo o terreno 
plano, formando boas partes para banho. 
• Acesso: nível médio de dificuldade; trilha com trechos ín-

gremes e que rodeiam os paredões do Cânion do Rio Poti
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/k1vocYtqXoCRH1K66
COMO CHEGAR
http://bit.ly/3biZSFR 
SAIBA MAIS

https://goo.gl/maps/k1vocYtqXoCRH1K66
http://bit.ly/3biZSFR 
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CACHOEIRA
DO ENGENHO VELHO
COCAL } PICOCAL } PI

Todas as cachoeiras no Piauí têm suas particularidades e be-
lezas. Mas pode-se dizer que a do Engenho Velho está no rol 
de uma das mais bonitas do estado. Ela está localizada em 
Cocal, a 25 km do centro. O caminho até a cachoeira do Enge-
nho Velho é pura poesia, já que ela está na Serra da Ibiapaba. 
O que espera você na chegada é uma queda d’água de quase 
50 metros de altura, em que as águas descem compondo di-
versas cascatas até tocar o solo, e o lago que se forma é óti-
mo para banho. 
• Acesso: difícil; leve água e use roupas adequadas para a 

trilha, que é bem cansativa, principalmente na volta
• Entrada gratuita
• Se for passar o dia todo, leve água, alimentos e saco para 

recolher o que for gerado e descartar em local adequado. Não 
deixe lixo no local!

https://goo.gl/maps/FmGMFys179ga2CNf9
COMO CHEGAR
 http://bit.ly/2Soe6wn 
SAIBA MAIS

CRÉDITOS: WIKILOCCRÉDITOS: WIKILOC

https://goo.gl/maps/FmGMFys179ga2CNf9
 http://bit.ly/2Soe6wn 


https://business.facebook.com/conhecaopiaui/
https://www.facebook.com/governodopiaui/
https://www.instagram.com/governodopiaui/
https://twitter.com/GovernodoPi
https://www.instagram.com/conhecaopiaui/
https://twitter.com/conhecaopiaui
https://www.youtube.com/channel/UC2Mek7EOVQ3JZsA9Z7d6H0A
https://www.conhecaopiaui.com/
https://www.conhecaopiaui.com/
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