Este é o seu mapa de navegação para chegar até o nosso sítio, que fica na região de Rio Acima. Você
deve fazer o seguinte: Venha pelo BH Shopping, como quem vai para Nova Lima. Fique atento para as
placas, pois você deve pegar a entrada para Rio Acima, que é onde nosso mapa começa. Depois de
Nova Lima e quase chegando na cidade de Rio Acima, à direita, você passará pelo Posto de
combustível Ello. Atenção logo à frente você verá uma rotatória e um jardim de pedras e o marco da
Estrada Real:

Nesse local, zere a quilometragem no odômetro do seu carro.
A partir daí acompanhe e siga as orientações do mapa:
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Jardim de pedras/rotatória. Pegar à esquerda, seguir e atravessar a ponte do Rio das
Velhas
Depois da ponte, seguir em frente cruzando a linha do trem e pegar à direita
À direita, você verá a Câmara Municipal, a estação de trem desativada e passará pelo
marco de Estrada Real
Após o quarto quebra-mola, pegar a subida à esquerda. Ver placa indicando ‘Cocho
D’água’
Último supermercado à esquerda! Continuar em frente e passar pela Rodoviária Nova
ao lado do Complexo Poliesportivo
Obs: Por favor, telefone para nosso caseiro, José, conhecido como Biloti (sua esposa
chama-se Cristina) 99583.8714 e informe que você está começando a subida da serra.
Depois você vai passar pela região da Matinha ao lado da igrejinha de Sta. Luzia (à
direita) e pegar à esquerda.
Aí começa a estrada de terra, subindo a serra. Ver as placas ‘Condomínio Tangará,
Palmital’ e ‘Mina Córrego do Sítio’
Cuidado! Curva do Céu, perigo à frente!
Seguir sempre em frente. À direita está a ‘Vila Santeiro’, Pousada Amont
Cachoeira à vista! Estas são as cachoeiras do Viana
Olhe para a direita e procure no horizonte o que sobrou do Pico do Itabirito.
Você está chegando na entrada do Condomínio Cachoeiras do Tangará.. Na bifurcação
da estrada, pegar à esquerda, por onde indica a placa ‘Palmital’:
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Seguir na estrada, passando à esquerda do sítio Horizonte Perdido
Ponte. À direita, uma barragem
Virar à direita na placa ‘AngloGold’, após passar pela Escola Municipal Henrique Lage
Hora da foto! Pare e contemple as montanhas de Minas. Ao fundo, o que restou do Pico
de Itabirito.
Virar à direita na estrada da mineradora
Seguir adiante passando pelo restaurante do Aconchego da Tia Lúcia
Na montanha à esquerda observe a Mina Palmital
Na bifurcação seguir à direita. Você verá adiante, à direita, uma porteira com cobertura
de telhado. Siga em frente pela mesma estrada
Adiante, à esquerda, você verá uns tubos amarelos de sinalização da estrada. No tubo
com faixas coloridas (azul e vermelho) e logo abaixo a placa do Sítio.
Finalmente! A entrada do sítio está na contramão, um pouco escondida, à esquerda. Por
motivo de segurança, ande um pouquinho mais e faça o retorno com atenção. (Lembrese: deixe a porteira sempre fechada.)
Descer até o final da estrada, passando pela casa do José, nosso caseiro. Continue
descendo até o final do caminho na porteira de madeira
Pode estacionar e vá entrando... Sejam bem-vindos e divirtam-se!
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Sítio Ecológico Alto da Cachoeira
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Porteira azul/ Placa do sítio. É só seguir pelo mesmo caminho da vinda
Placa ‘Mina Palmital’, seguir à esquerda.
Placa ‘Rio Acima’, virar à esquerda
Continue seguindo a placa ‘Rio Acima’, à esquerda
Passar pela ponte da barragem
Seguir adiante na bifurcação
Seguir em frente. À esquerda, a Vila Santeiro continua lá
Cuidado! Curva do Céu, perigo à frente!
De volta ao asfalto!
Se você trouxe algum lixo, é hora de jogar fora! (à esquerda)
Seguir reto, acompanhando o muro da escola
Virar à direita, como indica a placa: Rio Acima
Virar à esquerda, cruzando a linha do trem para pegar a ponte
Seguir à direita, em direção ao Portal
Passar reto no trevo de Honório Bicalho
Gosta de um atalho? Aguardar no acostamento à direita para cruzar a rodovia,
então pegar a subidinha da esquerda
Virar à direita, seguindo a placa Desvio
Seguir na principal, à direita
Contornar trevo e pegar à esquerda, em direção à BH
Posto de gasolina Ipiranga
Devagar! Posto da Polícia Militar
Seguir subindo à esquerda
Para Posto Fernanda/Drogaria Araújo – pegar desvio à direita, se não, seguir
em frente
BH Shopping

Donisete: 99787.3980

Biloti (ou Cristina): 99583.8714
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De Ouro Preto / Itabirito

1. Em Itabirito, pegar a estrada da mineradora para a região da Serra da
Jaguara, Distrito de Acuruí e Serra do Gandarela.
2. Da Rodoviária de Itabirito até a Cachoeira Chica, aproximadamente 32
kms.
3. Na Cachoeira Chica Dona, seguir pela estrada mais 3 kms e 300 metros
aproximadamente. Neste trajeto você passará pelo Sítio Repouso do
Guerreiro (à esquerda), Estância Antumalal (à direita), Fazenda Hermitage
(à esquerda), Haras Stambul (à direita), uma placa de sinalização do km 21
e após a primeira curva fechada você verá uns tubos de sinalização que está
colorido (amarelo, azul, vermelho) e a Placa do Sítio. Você chegou, abra a
porteira e desça até o final. Seja bem vindo!

Cachoeiras
Itabirito é conhecida pelas belas cachoeiras, limpas e com estrutura turística. Um
exemplo é a Cachoeira da Chicadona, na Serra da Jaguara, distrito de Acuruí. Com duas
belas quedas, a primeira está na parte de cima da estrada e, com 40m, cai em um poço
propício para crianças, pela sua pouca profundidade e falta de correnteza. A segunda
queda fica na parte de baixo da estrada, tem 70m de altura e forma um grande lago. A
Cachoeira Véu da Noiva ou Cachoeira do Gouvêa é outro destaque da cidade. È
considerada por muitos a mais bonita da região e fica a 4 km depois da cachoeira
Chicadona, pelo mesmo caminho. Após a estrada da fazenda, seguir por mais 1300m até
a cachoeira. A água cai de uma altura de 40m, como um imenso véu.
http://www.itabirito.mg.gov.br/index.php

Donisete: 99787.3980

Biloti (ou Cristina): 99583.8714
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