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Bem-vindo ao guia de 
Salar de Uyuni! 

Neste E-book vamos te 
mostrar mais a respeito do 

Maior Deserto de Sal do 
mundo!

Você poderá conhecer 
mais sobre as curiosidades, 
localização, clima.. Temos 
dicas de como aproveitar 

cada minuto da sua viagem 
e não perder tempo. 

Vem com a gente!

APRESENTAÇÃO



Salar de Uyuni é surpreendente!

São mais de 10 bilhões de toneladas de sal, 
com uma área total de 10.582Km² e a uma 

altitude de 3.656m acima do mar.

Localizado na  cidade de Uyuni, é um 
destino muito visitado, pois não é nada 

mais que o 

Maior Deserto de Sal do planeta!

No total, a cidade de Uyuni tem cerca de 
12.457 habitantes e faz parte da província 

de Antonio Quijarro, pertencente ao 
departamento de Potosí, na Bolívia.

Ao todo, a  província de Antonio Quijarro, 
possui 14.890km² de extensão territorial e 

conta com 39.115 habitantes.

LOCALIZAÇÃO



Uyuni possui um clima frio, mesmo 
durante a época do verão.

As médias de temperatura médias são:
- Mínima -1°C
- Máxima 13°C

A cidade está a mais de 3.600m acima do 
nível do mar, e no meio de cadeia das 

montanhas andinas, então muito vento e 
variações de temperatura, fazem parte do 

clima local.
Verão em Uyuni

Entre Dezembro e Março, temos o verão 
por aqui, e as temperaturas máximas 

podem chegar a 21°C.
E é entre fim de janeiro e fevereiro, que 

temos o Salar espelhado, uma época 
linda de tirar belas fotos e visitar o local.

CLIMA



CLIMA
Inverno em Uyuni

Nesta época do ano as temperaturas 
podem ser muito baixas, tem registros 

de -15°C, em julho, pico do inverno.
Entre Junho e Agosto, passa-se bastante 

frio por aqui, e os dias mais quentes 
chegam apenas a 4°C, e de noite batem 

os -10°C com facilidade.

Meia estação em Uyuni
Os meses de abril, maio, setembro, 

outubro e novembro, são os meses de 
meia estação, com variação de 

0°C a 18°C no dia.
São nesses meses que pegamos o “salar

geométrico”, paisagens incríveis  que 
vão te surpreender!!!



COMO CHEGAR
A viagem ao Salar de Uyuni abrange não

só do deserto de sal em si, mas vários outros
passeios e caminhos que nos levam até lá,
sendo assim, existem duas opções para que o
passeio possa ser feito.
1. Começar a expedição, partindo de San 

Pedro de Atacama.
2. Começar a expedição, partindo de Uyuni

mesmo.

De toda forma, a viagem será a mesma, 
entretanto ao começar de San Pedro, o 
deserto será um dos últimos passeios a serem 
realizados, e ao começar de Uyuni, será um 
dos primeiros, tudo depende de como você 
quer fazer o roteiro.
Porém, começando de Uyuni, na Bolívia, os 
valores ficam mais baixos do que o do caminho 
inverso, começando de San Pedro de Atacama 
no Chile.



COMO CHEGAR
Tanto em Uyuni quanto em San Pedro, existem 
agências locais que dispõem do roteiro da 
expedição, que geralmente tem de 3 a 4 dias.

Se quiser começar o seu passeio por Uyuni, 
você fará uma rota aérea geralmente partindo 
de São Paulo e chegando em La Paz, capital 
boliviana, e de lá pode pegar um outro voo 
para Uyuni, passando por Santa Cruz de La 
Sierra ou então chegar em La Paz e pegar um 
ônibus turístico e partir para Uyuni, e nesse 
trajeto a viagem rodoviária rem em torno de 
10 horas.
Há também a opção de pegar um ônibus de 
linha, e pegar um trem até Uyuni, mas para 
isso, o planejamento tem que ser exato, pois o 
trem não funciona todos os dias, e chegar de 
madrugada à Uyuni, não é uma boa opção.



COMO CHEGAR
Se começar por San Pedro de Atacama, você 
tem que pegar um aéreo, partindo do 
aeroporto de Guarulhos/SP, há opções de voos 
direto até Santiago do Chile, e de lá partir para 
Calama em um outro aéreo que tem duração 
de 2 horas, Calama fica a 100Km de San Pedro 
e o trajeto pode ser feito de ônibus.

Chegando em San Pedro, é só contratar os 
serviços de alguma agência especializada no 
roteiro entre San Pedro e Uyuni.

Nós da agência Elos Travel, estamos para 

lançar também o Circuito Salar de Uyuni
que será lançado entre 2020 e 2021, com 
saídas para mês de março.



HOSPEDAGEM

A hospedagem durante a viagem, vai depender da 
proposta de viagem que queira fazer.
Existem opções com hotéis confortáveis, e opções 
com quartos comunitários, que geralmente abrigam 
de 4 a 6 pessoas por noite.
As opções de hotéis são poucas e são caras, mas 
vale o conforto e a experiência de se hospedar em 
um Hotel de Sal, por exemplo.
Os ‘’refúgios’’ como são chamados os albergues,  
são bem simples, e a acomodação é em cama e 
colchão, com cobertas grossas, que suportam o frio.
E se você espera tomar banho quentinho, pode ser 
que não aconteça todos os dias, pois com o frio 
extremo da noite, o banho quente também passa 
longe de ser quente, a melhor opção é esperar até 
de manhã, quando as caldeiras já estão aquecidas e 
a água também.



CURIOSIDADES

Vamos falar agora sobre algumas 
curiosidades do Salar de Uyuni



1 – Como foi formado?
Uma dúvida muito frequente, é sobre como um deserto 

de sal, se formou a 3.656m acima do mar...
Há 40 mil anos, a região era banhada por um gigantesco 

lago pré-histórico chamado Lago Michin.
Esse lago ficou represado por milhares de anos, e 

devido ao atrito das placas tectônicas, que causou a 
formação da cadeia de montanhas dos Andes, as águas 
represadas do lago foram secando, sobrando apenas as 
milhões de toneladas de sal, que hoje formam o maior 

deserto de sal do planeta.
O Lago Poopó e o Uru Uru, são remanescentes do 

gigante Michin.

2 – Irmão menor
O Salar de Uyuni possui um  “irmão” menor, chamado 

Salar de Coipasa, o deserto possui uma área de 
2.218Km² e é igualmente impressionante.

Coipasa divide seu território entre a Bolívia e Chile, 
Conhecido popularmente como “O Espelho do Céu”, o 
Salar de Coipasa, é o quinto maior deserto de sal do 
mundo, e o segundo mais importante da América do 

Sul.



3 – Apollo 11:
Você sabia que o Salar de Uyuni, serviu de guia para os 

astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, quando 
pousaram na lua em 1969.

Por ser o único ponto de luz natural que pode ser visto 
do espaço, o Salar guiou os Astronautas, para que eles 
pudessem passar a localização real em que pousaram 
na lua, já que eles não conseguiram pousar no ponto 

pré-determinado como destino.
Em princípio, os astronautas acreditavam se tratar de 

alguma geleira, porém passadas as coordenadas para a 
NASA, descobriram se tratar do Salar.

4 – Calibragem de Satélites:
E por ser o único ponto de luz visível do espaço, o 
Salar de Uyuni é usado para que os altímetros dos 

satélites sejam calibrados.
Além de ser visível, o Salar é incrivelmente nivelado, 

tendo apenas a diferença de 1 metro de nível, em toda a 
sua extensão. Isso é extraordinário!



5 – Salar de Tunupa:
Os indígenas e população local de Uyuni, consideram que o Salar deveria ser chamado de Salar de Tunupa, ao invés de
Uyuni, pois há uma lenda muito antiga sobre a formação do Salar, que diz que os vulcões Tunupa, Kusku e Kusina eram
deuses vulcões gigantes, que podiam se locomover de um lado para o outro.
A lenda conta que, Tunupa, o vulcão feminino, era a paixão todos os outros vulcões.
Tunupa engravidou e não podia contar de quem o bebê vulcão era filho, então ela deu a luz e se escondeu, mas todos os

vulcões queriam ser reconhecidos como pai do bebê vulcão, sendo assim, em uma noite o bebê foi roubado e escondido
em Colchani.
Os deuses ficaram furiosos com tamanha audácia dos vulcões, e os castigaram eternamente, retirando deles a habilidade
de se mover, falar e de se encontrar.
Presa e fixa ao chão, Tunupa se desesperou pois não poderia mais procurar por seu filho e muito menos amamentá-lo.
Dessa forma, o leite e a lágrimas de Tunupa se misturaram, dando origem ao Salar de Uyuni.
Tunupa é considerada uma divindade andina, que é mestre das erupções vulcânicas e dos raios.



6 – Tamanho:
O Salar possui 10.582Km² de área, é um deserto 
imenso, comparado com o tamanho territorial da 
Jamaica, ou então com a metade do nosso estado 

de Sergipe.

7 – Isla Incahuasi:
A Ilha de Cactos gigantes, fica localizada no centro 

do Salar de Uyuni, os cactos são milenares e 
podem atingir os 10 metros de altura.

Há construções na própria ilha em que são usadas 
as madeiras dos cactos para construir portas e 

móveis em geral.

8 – Valle Rocas:
E é por aqui que é encontrada a famosa 

Arbol de Piedra ou “árvore de pedra”
O Valle Rocas possui várias formações de 

rochas, esculpidas pelo vento durante milhares 
de anos, o Valle pertence ao Deserto de Siloli, 
que faz parte do Deserto do Atacama, um dos 

mais áridos do mundo.



DICAS

E aqui vão as dicas valiosas para 
você viver uma experiência 

inesquecível



2- Hotel de Sal:
Dizem que para ter uma experiência completa, na 

viagem ao Salar de Uyuni, é preciso passar pelo 
menos 1 dia hospedado no hotel de sal...

O hotel é construído com blocos de sal, extraídos do 
próprio salar, e foi o primeiro hotel do mundo a 

conseguir tal feito.
Categoria 5 estrelas, o hotel é um dos únicos lugares 

em que o Wi-Fi pega perfeitamente.
Para muitos, é o lugar ideal para postar as fotos que 

fizeram durante a viagem.

DICAS
1 – Roupas e Clima:

Como vimos, a região do Salar de Uyuni é 
muito fria, e mesmo em dias mais quentes, os 
casacos são imprescindíveis, pois o dia começa 
gelado, esquenta por volta da hora do almoço, 

e de noite as temperaturas despencam 
novamente. Dessa forma, o melhor é usar 
sempre segunda pele, e se vestir no “efeito 
cebola”, conforme a temperatura variar, os 

casacos também variam. 



3- Laguna Colorada:

A Laguna é uma parada obrigatória para os viajantes...
O lugar de beleza absoluta, abriga uma comunidade 

enorme de flamingos de várias espécies.
A cor avermelhada das águas é proveniente dos 

sedimentos e algas da região.
O lago salgado fica a uma altitude de 4.278 metros e 

possui 1,5 metros de profundidade máxima.

4- Laguna Verde:

Dentre tantos lagos que habitam a região, a
Laguna Verde se destaca pela sua coloração 

esverdeada, que beira a coloração das águas do 
Caribe.

Um verdadeiro paraíso em meio a paisagem 
desértica do Atacama.

A Laguna encontra-se a uma altitude de 4.350 
metros e também possui águas salgadas.



DICAS

6- Cemitério de Trens:
O grande terreno com trens abandonados, é fruto de uma 
luta constante entre os índios Aymaras e os governantes 

bolivianos, que queriam expandir as ferrovias, porém não 
obtiveram sucesso naquela região.

Então, no final do século XIX e início do século XX, a luta 
cessou, e a construção da ferrovia foi abandonada, junto 

com os trilhos e também os trens.
Existem muitas lendas sobre o lugar, e até hoje é 

considerado um ponto místico do passeio.

5- Termas de Polques:
As águas termais que ficam no meio do 

deserto, conhecidas como termas de polques.
Com a temperatura entre 30°C e 38°C, as águas 

tem propriedades curativas, e podem aliviar 
dores de artrite e reumatismos.

Encarar a entrada nas piscinas termais é que 
são elas, pois o frio fora pode ser de 8°C, mas 

vale a pena ficar uns minutinhos por lá e curtir 
a vista incrível que se tem das montanhas.



.

7- Altitude:
É bom se preparar para o “soroche”, o mal de altitude, é 

um mal-estar sentido quando atingimos uma altitude 
acima de 3.000 metros, pois o ar possui menos oxigênio 

e por consequência muitas pessoas tem vertigens e 
tontura, então é bom beber muita água e não fazer 
exercícios de forma exagerada, até que o corpo se 

ambiente com o clima e altitude.

8- Banho e água:
Se você procura chegar dos passeios à noite, e tomar 
um banho relaxante e quentinho, sinto em ter que te 

decepcionar...
A grande maioria das hospedagens possuem água 

quente apenas durante o dia, por volta das 7h00 da 
manhã, e no resto do dia, a água vai gelando 

naturalmente, pois as caldeiras são desligadas, e a 
água na parte da noite é literalmente congelante, 

então a dica é: tome um belo banho quente antes de 
sair para os passeios e leve muito lenço umedecido 

para higiene pessoal e limpeza de objetos.



COMIDAS 

Saiba quais são as refeições durante 
a Travessia do  Salar de Uyuni



COMIDAS
E por aqui, as refeições são leves e não 
tem nada de muito especial, porém a 

comida é saborosa.
É muito importante levar durante a 

viagem, lanches, biscoitos, castanhas ou 
alimentos não perecíveis que sejam do seu 

gosto, pois em algumas paradas é 
arriscado se alimentar devido a falta de 

higiene e água do local.
Então todo cuidado é pouco.

Nos hostels e hotéis, é mais seguro comer 
e a comida pode até surpreender, mas não 

espere muita variedade, basicamente a 
comida será:

Sopas, batatas, pães, macarrão, purês, 
iogurtes, bolos, cereais e carnes.



E aí? Gostou das nossas dicas?

Venha fazer parte dos nossos grupos!! 
Com certeza essa viagem vai te deixar marcado e 

cheio de boas lembranças... e já vai deixar a próxima 
viagem marcada!!

Logo lançaremos nossa saída ao Salar de Uyuni, 
então não esqueça de deixar o teu interesse, que 

assim que sair o roteiro completo, nós te enviamos!!

Saiba mais em nosso site:
http://www.elostravel.com.br

E também em nosso blog:
https://blog.elostravel.com.br/

http://www.elostravel.com.br/
https://blog.elostravel.com.br/

