
Guia de Viagens

BARRANCAS
DEL COBRE



DESCUBRA BARRANCAS DEL COBRE

PERFIL DE BARRANCAS DEL COBRE

ATRAÇÕES EM BARRANCAS DEL COBRE

GASTRONOMÍA EM BARRANCAS DEL COBRE

COMPRAS EM BARRANCAS DEL COBRE

VIDA NOTURNA EM BARRANCAS DEL COBRE

O QUÉ FAZER EM BARRANCAS DEL COBRE

Conteúdo

01

03

04

09

10

13

14



1

DESCUBRA BARRANCAS DEL COBRE
Barrancas del Cobre é um dos monumentos naturais mais impressionantes do mundo e que deixa 
sem fôlego os turistas que cruzam com o trem “El Chepe” pelos estados de Sinaloa e Chihuahua. 
Este sistema natural é composto por 60 mil quilômetros quadrados de montanhas com penhascos 
que se tornaram lendários, cachoeiras que atingem até 456 metros e grandes áreas de florestas com 
pinheiros e carvalhos.

Os adjetivos para descrever estes cânions não alcançam expressar o que realmente nossos olhos 
contemplam ao cruzar as montanhas e a fascinante natureza aprisionada nesta serra. Este grandioso 
cenário é ideal para praticar atividades de ecoturismo, como escalada em rochas, rapel, ciclismo de 
montanha, passeios a cavalo, pesca e observação de aves.

Estes cânions são também o berço da cultura milenar dos rarámuris ou tarahumaras, antiga civili-
zação que ainda mantém seus costumes mesclando rituais ancestrais com suas crenças. Na Barranca 
de Batopilas vivem as comunidades tarahumaras mais tradicionais e é reconhecida por sua riqueza 
em minerais. A Barranca de Urique está catalogada como a mais profunda do México, com 1.879 met-
ros. Também se destaca a Barranca de Sinforosa de 1.830 metros, com cachoeiras como Rosalinda 
e San Ignacio e pinturas rupestres do século XVIII. Finalmente, a Barranca de Candameña que conta 
com as duas cachoeiras mais altas do México, chamadas de Piedra Volada e Basaseachi.

http://www.bestday.com.br/Barrancas_del_Cobre/ReservaHoteis/
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CULTURA TARAHUMARA
A montanha tem sido o lar de inúmeras culturas 
indígenas, algumas permanecem até os dias de 
hoje, como é o caso dos tarahumaras, que significa 
“pés ligeiros”, conhecidos por serem excelentes 
corredores. As festividades são os veículos de 
proximidade com os indígenas, danças e oferendas 
são os elementos básicos de celebrações místicas 
e religiosas, onde não falta sua bebida fermentada 
à base de milho conhecida como tesgüino.

As mulheres são ágeis em tecidos feitos com materiais locais, como grossos cobertores, bolsas, cintos, 
cestos e chapéus. No entanto, os homens são hábeis em escultura de madeira. As curas possuem um 
toque mágico, onde são utilizadas muitas espécies de plantas medicinais com um grande legado para 
as ciências curativas modernas.
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Imponentes montanhas, cânions e cachoeiras.

Lar dos tarahumaras.

Impressionante rota ferroviária em Chihuahua - Pacífico 
chamado de “El Chepe”.

Excelente destino para o turismo de aventura e para a 
prática de atividades ecoturísticas.

Grandes áreas com florestas de pinheiros e carvalhos.

Reconhecido por seus artesanatos tarahumaras.

PERFIL DE BARRANCAS 
DEL COBRE
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As Barrancas del Cobre são por si só uma atração pela grande variedade de alternativas para 
conhecer, como sua espetacular geografia, as tribos locais e os povoados com grande riqueza histórica 
e cultural. Destacam-se as diferentes regiões deste território que formam interessantes corredores 

turísticos para a prática de esportes de aventura ou atividades de ecoturismo.

EL CHEPE 
Desde 1961, “El Chepe” como é conhecido este trem, percorre diariamente entre as paisagens da 
Serra Madre Ocidental até onde combinam as características mais importantes da história e do folclore 
da cultura tarahumara: As Barrancas del Cobre . Nomeado como o melhor guia de viagem, a 
rota ferroviária Chihuahua - Pacífico tem sido considerada uma das mais importantes obras de 
engenharia do mundo. Incluindo escalas turísticas em Chihuahua, Cuauhtemoc, Creel, Divisadero 
Barrancas, Bahuichivo, El Fuerte e Los Mochis.

ATRAÇÕES EM BARRANCAS DEL COBRE

http://www.bestday.com.br/Barrancas_del_Cobre/ReservaHoteis/
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ATIVIDADES ECOTURÍSTICAS E DE AVENTURA
As atividades de ecoturismo e aventura são variadas e é uma boa desculpa para visitar e conhecer 
lugares de beleza incomparável da Serra Tarahumara. A cada ano durante o verão acontece o Festival 
de Turismo de Aventura, onde são realizadas disputas de ciclismo de montanha, triathlon e uma 
ultramaratona, acompanhada de corridas de 10 e 21 quilômetros nos povoados de Creel e Guachochi.

CREEL
Esta população a 2.240 metros acima do nível do mar é o ponto estratégico para visitar os cânions da 
Serra Tarahumara. Embora a economia anteriormente dependesse das serrarias, atualmente o turismo 
e o comércio são as atividades mais significativas desta cidade, com casas de telhados duas águas e 
rodeado por florestas de pinheiros e carvalhos.

Ao longo da rua principal existem várias lojas de artesanatos onde você pode comprar panelas, cestos 
de palmeira e pinheiro, esculturas em madeira e roupas típicas tarahumaras. No povoado de Creel você 
pode praticar esportes de aventura, como escalada em rochas, ciclismo de montanha, caminhadas, 
rapel, excursões e passeios pelos cânions.
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CEROCAHUI 
Da estação ferroviária de Bahuichivo deve-se seguir uma estrada de terra de 18 quilômetros até chegar 
em Cerocahui. Esta aldeia foi fundada em 1680 pelo missionário jesuíta Juan Maria de Salvatierra, que 
também mandou construir no centro deste local, a Missão de São Francisco Javier de Cerocahui. A 
partir daqui pode-se chegar ao mirante mais espetacular de todo o circuito dos cânions, que está 
localizado no topo da Colina do Gallego, onde se aprecia a Barranca de Urique de 1,879 metros, a mais 
profunda da Serra Tarahumara.

TELEFÉRICO, TIROLESAS E
PONTES SUSPENSAS
Este projeto ecoturístico pode ser apreciado na 
área de Divisadero. É um dos teleféricos mais 
impressionantes do mundo pela impactante 
topografia do terreno, por sua extensão e pelas incríveis 
panorâmicas. Em apenas seis minutos permite chegar 
ao fundo da barranca Urique, que conta com cinco 
tirolesas e três pontes suspensas. As trilhas estão 
projetadas para o ciclismo de montanha, podendo 
subir com suas bicicletas a bordo do teleférico. Esta 
obra de engenharia marca um antes e um depois 
na prática do turismo alternativo em Chihuahua.
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RECOHUATA
A fonte de águas termais de Recohuata está localizada ao fundo da barranca de Tararecua, onde 
abundante água quente emerge de algumas rochas. A temperatura da água é naturalmente mantida a 
35 graus e nas proximidades conta com instalações para acampar. Está localizada a poucos quilômetros 

ao sudeste do povoado de Creel e pertence à Ejido San Ignacio e é administrado pelos rarámuris.

CUSÁRARE
É uma missão jesuíta do século XVII, ao lado dela está o Museu de Arte Sacra contendo pinturas 
a óleo dos séculos XVI, XVII e XVIII que foram utilizadas para cristianizar os nativos. Caminhando por 
uma trilha na floresta se encontra a cachoeira de Cusárare, uma queda d’água de 30 metros de altura 
que no verão conta com um grande fluxo de água. Alguns quilômetros à frente podem ser observadas 
pinturas rupestres com imagens da caça aos veados.
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CAMPOS MENONITAS 
Os menonitas chegaram a Chihuahua em 1922 procedentes do Canadá e representam uma atrativa 
surpresa para os viajantes que atravessam pela Cidade de Cuauhtémoc. Eles podem ser vistos na 
cidade ou no campo vestidos com seus trajes típicos do século XVI, com seus costumes e muitas vezes 
se deslocam em carruagens puxadas por cavalos Percheron. A comunidade menonita conta com um 
museu onde é recriada uma típica casa menonita que exibe uma coleção de utensílios e móveis trazidos 
pelos primeiros colonizadores.

ESCOLA E INTERNATO SANTA 
MARIA DE GUADALUPE 
Esta escola que admite visitas atende uma 
população de quase 250 crianças, enquanto como 
internato atende 70 meninas indígenas menores 
de 15 anos. Este último foi construído para fornecer 
alimentos, abrigo, roupas, remédios e educação. O 
“Tewecado” como é conhecido e que em linguagem 
tarahumara significa “Lar de meninas”, depende 
do apoio de pessoas e organizações para prosse-
guir com seu trabalho educacional e humanitário 
em favor a vida das crianças tarahumaras.
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DIVISADERO
Divisadero é um dos pontos turísticos mais famosos da serra, localizado a 50 quilômetros do povoado 
de Creel é o ponto de união entre os cânions Barrancas del Cobre, Barranca de Urique e Tararecua e 
oferece vários mirantes de onde se pode contemplar as  paisagens mais extraordinárias. O lugar conta 
com os melhores hotéis de serra e estão rodeados de conforto, permitindo aproveitar impressionantes 
paisagens de tirar o fôlego.



10

SAN IGNACIO DE ARAREKO
Localizada a 8 km do povoado de Creel, está à típica comunidade tarahumara cujos habitantes estão 
espalhados por uma área de 20 mil hectares de floresta. O centro deste povoado está no vale de 
Arareko, onde se destaca a Missão de San Ignacio, ponto de reuniões de toda a comunidade. Este 
vale recebeu o nome de Vale dos Cogumelos e das Rãs devido às formações rochosas que apresentam.

Alguns quilômetros para frente encontra-se localizado o Lago de Arareko, com águas cristalinas, 
ladeado por rochas, pinheiros e carvalhos com uma folhagem que durante o outono adquire uma cor 
vermelha e dourada. Aqui você poderá praticar a pesca e passeios de barco.

PIEDRA VOLADA E BASASEACHI
Com uma queda de 453 metros a Pedra Volada é a cachoeira mais alta do México e a número onze 
do mundo e está localizada a 7 quilômetros da Basaseachi, a segunda cachoeira mais alta do país, 
com 246 metros de queda livre. Com uma beleza de tirar o fôlego estas cachoeiras estão cercadas por 
uma das florestas de pinheiros mais preservadas do México. Somente se pode chegar nestas cachoeiras 
a pé e acompanhado por um guia local.

Seus caminhos levam aos mirantes de Huajumar e a Colina da Corona que estão localizados em frente 
à queda do outro lado da belíssima Barranca de la Candameña. A observação destas surpreendentes 
belezas naturais é possível a partir de vários mirantes: do topo da cachoeira, da base, da janela e os 
de San Lorenzo ligados por caminhos entre a floresta.
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A gastronomia nas Barrancas del Cobre é bastante semelhante à da capital do estado, a cidade de 
Chihuahua. Embora aqui sejam utilizadas com maior frequência as frutas e verduras, os ingredientes 
principais são as carnes, pimentas picantes e as tortilhas de milho. Os locais para apreciar a típica co-
mida são os pequenos restaurantes das aldeias, onde sobre sai a carne cozida, que é uma espécie de 
sopa preparada com pedaços de costela, o chamberete, o rabo e o tutano.

Uma preparação forte e muito popular na região é um bom corte de carne preparado ao estilo nortenho 
e acompanhado por tortilhas quentes. Outra opção é o bife rarámuri, que consiste em um corte de 
carne temperado. Não podemos esquecer as quesadillas, a pimenta com queijo e a pimenta verde 
assada, os mesmos servidos com tortilhas de milho ou farinha.

GASTRONOMIA EM BARRANCAS DEL COBRE

Se tratando de bebidas, o clássico sotol é 
uma bebida fermentada, típica das Barrancas 
del Cobre e de toda Chihuahua, semelhante à 
tequila de Jalisco e ao mezcal de Oaxaca, e por 
suas únicas características satisfaz os paladares 
do mais exigentes degustadores. Outra excelente 
bebida é o tesgüino, um licor preparado pelos 
índios tarahumaras a base de milho fermentado, 
com teor alcoólico, muito parecido com a cerveja.

RESTAURANTE DO HOTEL MISIÓN
Dentro dos mágicos cenários de Cerocahui, este restaurante é ideal para almoçar ou jantar uma autên-
tica comida mexicana, não deixe de experimentar a torta de maçã, sem dúvida, a estrela do cardápio.

RESTAURANTE DO HOTEL POSADA MIRADOR
Um dos melhores lugares para comer em Divisadero é este restaurante que parece estar pendurado 
na montanha. Aproveite o privilégio de compartilhar momentos de natural beleza enquanto experimenta 
deliciosos pratos.

http://www.bestday.com.br/Barrancas_del_Cobre/ReservaHoteis/
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COMPRAS EM BARRANCAS DEL COBRE
Nas Barrancas del Cobre a produção de artesanatos ajuda a população nativa a preservar os conhecimentos 
transmitidos pelos seus antepassados, o que resultou no fortalecimento da economia indígena e na 
manifestação de sua arte. Filhas e netas ganharam experiência e são reconhecidas artesãs, no entanto 
os homens jovens e mais velhos tornaram-se especialistas na fabricação de arcos e flechas, escadas 

de madeira, baldes, varas e artigos de couro.

OLARIA
A maioria destes objetos são principalmente para uso doméstico, estão destinados para a preparação 
de alimentos, contenção de líquidos e lojas de suprimentos, entre eles estão frascos, garrafas, potes, 
jarras, copos, pratos, açucareiros e panelas de diversas formas e tamanhos. A cerâmica tarahumara 
merece uma menção especial à sua grande variedade de peças ornamentais derivadas da original 
panela tesgüinera.

http://www.bestday.com.br/Barrancas_del_Cobre/ReservaHoteis/
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BRINQUEDOS
Os brinquedos e as miniaturas indígenas apoiam na transmissão de conhecimentos e valores para as 
crianças, garantindo a continuidade de seus costumes. Destacam-se as bonecas de barro ou madeira 
geralmente com longos e brilhantes cabelos escuros e vestidos coloridos, além de caminhões, arcos 
e flechas, potes, miniaturas de madeira, jogos de bola e arco, bem como outros jogos indígenas de 
habilidade intelectual.

CERÁMICA
Destacam-se os potes em que o artesão remete os elementos naturais ou sociais da região. Nesse 
sentido, a natureza não é apenas uma fornecedora de matérias-primas, mas uma fonte inesgotável de 
inspiração, além disso, os costumes e tradições são recriados como tema recorrente.

BARRO
Parte da produção de cerâmica indígena é destinada para venda, com inovações nos desenhos que 
atendem a demanda do mercado, basicamente panelas e potes para fins ornamentais.

CESTARÍA
Devido à grande beleza em seus desenhos, a 
cestaria é considerada um dos artesanatos mais 
representativos do noroeste, destacando-se as 
esteiras e cestos, além de encontrar outros 
trabalhos, como redes, cordas, macas ou itens de 
uso pessoal, como chapéus ou cintos.
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MADEIRA
No caso da madeira que é utilizada exclusivamente para a produção de itens necessários para a vida 
cotidiana e para as cerimônias de grupos indígenas, como os instrumentos musicais rústicos, 
especialmente os violões e violinos de pinheiro com cordas feitas com a crina do cavalo. Considerando 
que a música tradicional entre os povos indígenas é uma manifestação cultural estreitamente ligada 
às suas festas e danças, o papel dos instrumentos musicais faz parte de um contexto ritual, quer seja 
como parte da roupagem dos bailarinos ou como instrumentos que utilizam os xamãs para acompanhar 

os seus cânticos rituais.

TÊXTEIS
O comércio de produtos têxteis entre homens e mulheres do noroeste é refletido nos tecidos de cobertores, 
cintos e pastas de lã e algodão, que invariavelmente tradicionais mostram desenhos geométricos.
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VIDA NOTURNA EM BARRANCAS DEL COBRE
À medida que a Lua faz a sua travessia, a paisagem conquista os turistas que buscam menos 
badalação e mais tranquilidade em suas férias. Os hotéis com ambiente acolhedor organizam 
noitadas com fogueiras ou noites boêmias para integrar os seus hóspedes. A vida noturna nas 
Barrancas del Cobre é um espetáculo em si, uma exposição natural a partir dos mirantes, 
que longe de oferecer a típica agitação das danceterias propõem uma festa para os sentidos.

http://www.bestday.com.br/Barrancas_del_Cobre/ReservaHoteis/
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O QUE FAZER EM BARRANCAS DEL COBRE

Percorrer os principais cânions e admirar a beleza natural das cachoeiras.

Comprar artesanatos, utensílios, têxteis e vestuários fabricados pelos tarahumaras.

Descobrir as belezas naturais ao viajar no El Chepe.

Praticar atividades de ecoturismo de forma responsável, como rapel, ciclismo de 
montanha e a pesca.

Ter uma noite contemplando os cânions a partir dos mirantes e escutando os sons da natureza.

Encantar-se com a vista panorâmica do teleférico.

Viver a aventura de se lançar nas tirolesas e atravessar em pontes suspensas.

Visitar o Museu de Arte Sacra com pinturas a óleo dos séculos XVI, XVII e XVIII.

Aproveitar a comida regional dos pequenos restaurantes.

Experimentar as bebidas fermentadas, como o sotol e o tesgüino.

Viajes Beda S.A de C.V  2015. Todos os direitos reservados          Fale conosco: contenidoweb@bestday.com
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