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ROTEIROS E PASSEIOS  

 

 
 

CONHEÇA A REGIÃO DE SERRA DA CANASTRA E 
LAGO DE FURNAS  - CAPITÓLIO-MG 

 

 

  

 

 
 



                                                                       www.compadresturismo.com 
Rua Santa Carmem Salles, 439 sl 2. Centro. Passos-MG 

Cadastur nº 11.024955.10.0001-10 

 

 

Passeios Turísticos  4x4 
EcoTours 
 

 

o Vale dos Canteiros – Cachoeira do Quilombo    
 Canteiros Valley - Quilombo Waterfall 
 

o Cachoeira Maria Augusta – Inscrições Rupestres    
Maria Augusta Waterfall – Letreiros Archaeological Site 
 

o Vale da Babilônia   
Babylon Valley 
 

o Paraíso Proibido e Pedreiras do Lago Azul 
 Forbidden Paradise and Blue Lake Quarries 
 

o Pedreiras do Lago Azul e Cachoeira Capivara  
Blue Lake Quarries and Capivara Waterfall 

 
o Cachoeira Cascad’anta  via Serra da Babilônia 

Casca D'anta waterfall  

 
o Nascente do Rio São Francisco e Cachoeira Cascad’anta  via Piumhi 

East of the São Francisco River and Casca D'anta waterfall  
 
 

 
 

 

 

 

Passeios Turístico 4x4 + Passeio Náutico   
 EcoTours +  Boat Tour 
 

 

o Paraíso Proibido,  Passeio Náutico nos Cânions de Furnas, Cascata e Lago 

de Furnas. 
Forbidden Paradise, and  boat tour in the Canyons of Furnas  and Lake of Furnas 
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Descritivos  Descriptions 
 

Passeios Turísticos  4x4  EcoTours 

 

o Vale dos Canteiros – Cachoeira do Quilombo    

(Canteiros Valley - Quilombo Waterfall) 

 

Roteiro na Região do Vale dos Canteiros da Canastra, que é um vale suspenso à 

mais de 1000m de altitude dentro da área do Parque Nacional da Serra da 

Canastra. O local fica no município de São João Batista do Glória e sempre foi 

blindado pela natureza e abriga pousadas tradicionais, uma culinária típica e 

vivências do homem canastreiro. Visitaremos uma pequena fazenda produtora do 

Queijo Canastra, a cachoeira do Barulho onde é possível fazer pequenas 

caminhadas no cerrado intocado e apreciar seus mirantes. A grande Cachoeira do 

Quilombo, uma das maiores da Serra da Canastra, é um espetáculo à parte com 

seus mais de 130m de queda desnivelada, formando poços e remansos excelentes 

para banhos. Bem próximo à cachoeira visitaremos a única Vinícola da Serra da 

Canastra, a Vinícola Herdade Vilela (degustação sob consulta), que produz o 

legitimo vinho canastreiro. 

 

 
 

 

 
 

Route in the Region of Canteiros Valley, which is a valley suspended at more than 1000m altitude within the 
area of the Serra da Canastra National Park. The place is in the municipality of São João Batista do Glória 
and has always been shielded by nature, has traditional inns, a typical cuisine and man-made canastreiro 
experience. We will visit a small productive farm of the Cheese Canastra, the Waterfall Noise where it is 
possible to make small walks in the untouched cerrado and to appreciate its viewpoints. The great Quilombo 
Waterfall, one of the largest in the Serra da Canastra, is a spectacle apart with its more than 130m of 

uneven drop, forming wells and excellent backwaters for bathing. Right next to the waterfall we will visit the 
only Winery of Serra da Canastra, the Herdade Vilela Winery (tasting on request), which produces the 
legitimate wine canastreiro. 
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o Cachoeira Maria Augusta – Sitio Arqueológico dos Letreiros  
(Maria Augusta Waterfall – Letreiros Archaeological Site) 
 

Roteiro na região do encontro das Serras do Esmeril, Letreiros e Mata do 

Engenho, por onde corre o Ribeirão Grande, divisor dos municípios de São João 

Batista do Glória e Delfinópolis. O local fica na área de amortecimento do Parque 

Nacional da Serra da Canastra na interseção dos biomas Cerrado e Mata Atlântica.  

Ao redor temos a Serra de Santa Maria, emoldurando este cenário. É possível 

fazer pequenas caminhadas que levam a mirantes e cachoeiras. Visitaremos a 

cachoeira da Garrida, inscrições rupestres, Cachoeira Maria Augusta parte baixa e 

alta. O Almoço deste passeio é feito em restaurantes tipicamente canastreiros, 

com comida da roça e queijo canastra. 
 

 
 

 

 
 

Route in the region of the Emeril, Letreiros rock inscriptions and Mata do Engenho, through which runs the 
Ribeirão Grande, a large creek, divisor of the municipalities of São João Batista do Glória and Delfinópolis. 
The site is located in the buffer zone of the Serra da Canastra National Park at the intersection of the 
Cerrado and Atlantic Forest biomes. Around us we have the Serra de Santa Maria, framing this scenario. It is 

possible to do small walks that lead to lookouts and waterfalls. We will visit the, Garrida waterfall, rock 
inscriptions, Maria Augusta Waterfall part low and high. The lunch of this tour is done in restaurants typically 
canastreiros, with food farm and cheese canastra. 
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o Vale da Babilônia   

(Babylon Valley) 
 

Roteiro na região do Vale da Babilônia e Serra de Santa Maria, no município de 

Delfinópolis. O Córrego do Facão desce o vale formando cachoeiras espetaculares. 

Visitaremos a cachoeira do Facão e suas duas quedas. Subindo pela Serra 

Calçada, é possível fazer pequenas caminhadas para chegarmos a fantásticos 

mirantes na entrada do Vale da Babilônia. Visitamos o Ateliê Denise Frederico com 

seu artesanato de cerâmica e almoçamos em pousadas fazendas da região. E 

vamos percorrer todo o vale da Babilônia e seus encantos. 

 
 

 

  
 
Route in the region of the Valley of Babilônia and Santa Maria, in the municipality of Delfinópolis.The Facão 
stream descends the valley forming spectacular waterfalls. Going up the Serra Calçada, it is possible to 
make small walks to reach fantastic viewpoints at the entrance of the Valley of Babilônia. We visited Denise 
Frederico's Atelier with her pottery crafts and had lunch at regional farms. 
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o Paraíso Proibido e Pedreiras da Lagoa Azul    

(Forbidden Paradise and Blue Lagoon Quarries) 

 

Roteiro na região da divisa dos municípios de São João Batista do Glória e 

Capitólio, explorando os ribeirões Capivara e Quebra Anzol. Vamos conhecer o 

Paraíso Proibido com diversas cachoeiras e um cerrado extremamente preservado, 

já na área demarcada do Parque Nacional da Serra da Canastra. Visitamos as 

Pedreiras da Lagoa Azul, uma antiga pedreira desativada de extração de quartzito 

que formou um grande lago e o complexo de Cachoeiras do Rio das Pedras com 

suas águas cristalinas. No retorno conhecemos a cachoeira do Filó e assistimos o 

por do sol nos mirantes da Usina Hidrelétrica de Furnas. Para almoço temos 

opções de restaurantes na região da hidrelétrica de Furnas. 
 

 

 

 

Route in the border region of the municipalities of São João Batista do Glória and Capitólio, exploring the 
Capivara and Quebra Anzol streams. Let us know the Forbidden Paradise with several waterfalls and an 
extremely preserved cerrado, already in the demarcated area of the National Park of the Serra da Canastra. 
We visited the Blue Lagoon Quarries, an old quartzite quarry that formed a large lake and the Rio das Pedras 
Waterfalls complex with its crystalline waters. In the return we know the Filó waterfall and watch the sunset 

at the viewpoints of the Furnas Hydroelectric Power Plant. For lunch we have options of restaurants in the 
region of the hydroelectric of Furnas. 
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o Pedreiras da Lagoa Azul e Cachoeira Capivara  

(Blue Lagoon Quarries and Capivara Waterfall) 

 

Roteiro na região da divisa entre Capitólio e São João Batista do Glória. Visitamos 

as Pedreiras da Lagoa Azul, uma antiga pedreira desativada de extração de 

quartzito que formou um grande lago e o complexo de Cachoeiras do Rio das 

Pedras com suas águas cristalinas. Na seqüência vamos conhecer a região do 

ribeirão Capivara que é a junção de dois grandes chapadões cortados pelo rio. A 

cachoeira Capivara é linda e tem muitas trilhas em um local de extrema beleza. 

Visitamos ainda os Canyons de Furnas. Para almoço temos opções de restaurantes 

na região. 
 

 

 

 
 

Route in the border region of the municipalities of Capitólio e São João Batista do Glória. We visited the Blue 

Lagoon Quarries, an old quartzite quarry that formed a large lake and the Rio das Pedras Waterfalls complex 

with its crystalline waters. We visited the Blue Lagoon Quarries, an old quartzite quarry that formed a large 

lake and the Rio das Pedras Waterfalls complex with its crystalline waters. In the sequence we will know the 

region of Capivara which is the junction of two large table mountain cut by the river. The Capivara waterfall 

is beautiful and has many trails in a place of extreme beauty. We also visited the Canyons of Furnas. For 

lunch we have options of restaurants in the region of the river Turvo bridge. 
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o Cachoeira Casca D’anta   

(Casca D'anta waterfall) 
 

O roteiro de visita à Cachoeira Cascad’anta é uma grande travessia, por estradas 

sinuosas, do Chapadão da Babilônia rumo a portaria 4 do Parque Nacional da 

Serra da Canastra. Cruzamos toda a área ainda não regulamentada do Parque 

Nacional passando pela Serra Calçada, pelo interior do Vale da Babilônia, subimos 

a famosa Serra Branca, atravessamos o platô do Chapadão Babilônio com uma 

parada estratégica no espetacular mirante da Natureza, na Pousada do Edmar, e 

enfim chegamos na Cachoeira Cascad’anta. Fazemos pequenas caminhadas por 

trilhas sombreadas até a base da cachoeira e paradas para banhos nas piscinas 

naturais rio São Francisco. No retorno passamos pelo vilarejo de São José do 

Barreiro, para degustar o Queijo Canastra, e seguimos via estrada dos Canteiros, 

de volta para São João Batista do Glória.  
 

   

  

 

The tourist route to the Cascad'anta Waterfall is a great crossing, through winding roads, from the table 
mountain of Babilônia towards the gatehouse 4 of the Serra da Canastra National Park.  We crossed the 
unregulated area of the National Park through the Serra Calçada, through the interior of the Babilônia 
Valley, climbed the famous Serra Branca, crossed the plateau of Chapadão Babilônio with a strategic stop at 

the spectacular viewpoint of Nature, at Pousada do Edmar, and finally we arrived at Cascad'anta Waterfall.  
We make small hikes through shaded trails until the base of the waterfall and  stops for baths in the natural 
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pools of the São Francisco river. On the way back we pass through the village of São José do Barreiro, to 
taste the Canastra Cheese, and continue along the Canteiros road, back to São João Batista do Glória. 

 

o Nascente do Rio São Francisco e Cachoeira Cascad’anta  via Piumhi 
East of the São Francisco River and Casca D'anta waterfall 

  

O roteiro de visita Nascente do Rio São Francisco em São Roque de Minas. O 

caminho é pela cidade de Piumhi, rumo a portaria 1 do Parque Nacional da Serra 

da Canastra. Fazemos pequenas já na área do parque e temos a primeira 

interação com o bioma cerrado. No retorno passamos pelo vilarejo de São José do 

Barreiro, para degustar o Queijo Canastra, e seguimos para a portaria 4 onde 

visitamos a Cachoeira Cascadanta. 
 

 

  
 

 

The tour route of the São Francisco River in São Roque de Minas. The way is through the city of Piumhi, 

towards the gateway 1 of the Serra da Canastra National Park. We make small already in the area of the 
park and we have the first interaction with the cerrado biome. On the way back, we will go through the 
village of São José do Barreiro, to taste the Canastra Cheese, and we will continue to Portaria 4 where we 
will visit the Cascadanta Waterfall. 
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Passeios Turístico 4x4 + Passeio Náutico   
EcoTours +  Boat Tour 
 

 

o Passeio Náutico nos Cânions de Furnas, Mar de Minas, Paraíso Proibido e 
Usina Hidrelétrica,. 
Forbidden Paradise and  boat tour in the Canyons of Furnas  and Lake of Furnas 

Visitamos as cabeceiras do ribeirão quebra anzol, em São João Batista do Glória, 
numa área de muito cerrado preservado e muita água cristalina, na reserva 
expandida do Parque Nacional da Serra da Canastra.  Fazemos pequenas 

caminhadas e temos diversas paradas em mirantes e também para banhos 
energizantes. Será um passeio intercalando o passeio de barco de 3 horas e o 

passeio turístico de 5 horas, totalizando 8 horas.  O passeio de barco pode ser 
feito no inicio do dia, para na seqüência fazermos o restante do roteiro descrito 
acima.  O roteiro náutico inclui os Canyons de Furnas, Cachoeira Lagoa Azul, 

Cascata e Canto dos Tucanos. 
 

 

 
 

We visited the headwaters of the river “quebra anzol”, in São João Batista do Glória, in an 

area of very preserved cerrado and a lot of crystal water, in the expanded reserve of the 

Serra da Canastra National Park. We do small walks and we have several stops in lookouts 

and also for energizing baths. It will be a trip intercaling the boat trip of 3 hours and the 

tourist tour 4x4 of 5 hours, totaling 8 hours. The boat trip can be done at the beginning of 

the day, in order to follow the rest of the itinerary described above. The nautical itinerary 

includes the Canyons of Furnas, Cachoeira Lagoa Azul, Cascata and Canto dos Tucanos. 

 
 



                                                                       www.compadresturismo.com 
Rua Santa Carmem Salles, 439 sl 2. Centro. Passos-MG 

Cadastur nº 11.024955.10.0001-10 

 

Informações   
information 

 

Duração: Os passeios tem duração do dia inteiro, com saída à partir das 8:00h e 
retorno até o por do sol.   

 
Inclui: Guia Motorista e Transporte.  
 

O que não inclui: Refeições, taxas ambientais e despesas extras.  
 

O que levar: Roupas leves e de fácil secagem, Água, protetor solar, Chapéu, Toalha, 
Roupa de Banho, Tênis fechado e chinelo, e repelente se alérgico. No carro existe caixa 
térmica para colocar bebidas e lanches.  

 
Observações: As refeições são feitas em pousadas ou restaurantes. Alguns atrativos 

turísticos mencionados cobram taxas ecológicas de visitação, outros não. Se informe 
sobre estes gastos extras. 
 
Duration: The rides have a duration of the whole day, starting at 8:00 and returning to the sunset. 
Includes: Driver's Guide and Transportation. 
What does not include: Meals, environmental taxes and extra expenses. 
What to bring: Light and easy drying clothes, Water, sunscreen, Hat, Towel, Bathing suit, Closed tennis, 
slipper, and repellent if allergic. In the car there is a thermal box for drinks and snacks. 

Observations: Meals are made in restaurants or rural inns. Some tourist attractions mentioned charge 
ecological visits, others do not. Report these extra expenses. 
 

 
Faça um reserva conosco 

(35)9.8824-1790 


