Roteiros do Portal de Cunha
www.portaldecunha.com.br
Observação: Apresente esse roteiro impresso e ganhe cortesias para você e seu acompanhante:
> Pousada e Restaurante Dona Felicidade - dose de cachaça artesanal 12 anos e sobremesa caseira.

Roteiro das Cachoeiras do Desterro e Pimenta
Cachoeira do Desterro
A Cachoeira do Desterro possui duas quedas d'água com cerca de 12 metros de altura e formam
uma piscina natural ótima para banho. No local não há nenhuma infra-estrutura de visitação somente um
espaço para estacionar o carro.
> Acesso: Estrada do Monjolo que tem início no bairro Alto do Jovino. Dirigir por 8,4 km (2 km pavimentado
e 6,4 km de estrada de terra principal). A partir daí, entrar à esquerda em gancho por uma estrada de terra
secundária (início pavimentado) e dirigir por mais 1,3 km até uma área para estacionar o carro. Seguir a pé
por cerca de 300 metros em trilha fácil até chegar a cachoeira.

Cachoeira do Pimenta
A Cachoeira do Pimenta possui várias quedas d'água com uma altura total de aproximadamente 90
metros. A última queda d'água forma um poço ótimo para banho. Uma trilha lateral leva a primeira queda
d'água. Logo acima existe uma represa de onde é captada a água que abastece a cidade de Cunha.
Essas águas, moviam antigamente as turbinas da usina que gerava a energia elétrica da cidade. Hoje o
local abriga uma pequeno Museu da Energia que conta a história da energia elétrica no município.
> Acesso: Voltando a estrada de terra principal seguir adiante (esquerda) por mais 3,6 km e entrar à
esquerda. No local há uma área para estacionamento, lanchonete, banheiros e deck com vista da
cachoeira.

Restaurantes
Da Cachoeira do Pimenta seguir adiante pela Estrada Real (mais 10 km de estrada de terra) até
a estrada Cunha-Paraty. Mais 9 km chega-se ao Restaurante Dona Felicidade.
► Pousada e Restaurante Dona Felicidade (12) 3111-1878
Restaurante com fogão à lenha, comida caseira e uma grande variedade de pratos da culinária mineira,
além de comidas regionais. Aberto todos os dias para almoço e jantar.
> Acesso: Seguindo adiante por mais 10 km pela Estrada Real dirigindo sempre pela estrada de terra
principal tendo como referência os marcos da Estrada Real até chegar na estrada de asfalto Cunha-Paraty.
A partir daí, seguir à direita sentido Cunha por mais 8 km e entrar à esquerda na Estrada da Catióca. São
mais 1 km de estrada de terra até o restaurante.

