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EScApAdA  ESTRAdA REAL

No trecho da Estrada Real localizado entre Tiradentes e Caxambu, no interior  
de Minas Gerais, mais do que o ponto de chegada, o barato é a jornada. Circular  

– e se perder – pelo caminho significa topar com paisagens bucólicas, 
curiosidades sobre a história do Brasil e personagens cheios de prosa. Em janeiro, 

festivais de cinema e gastronomia acrescentam ainda mais graça ao roteiro
POR Heitor Flumian  fOtOs sitaH

quem procura acha
O entardecer colorido 
nos arredores de 
Carrancas 
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No interior de Minas Gerais, entender 
as indicações de caminho dadas pelos 
moradores não é tarefa fácil. A orien-
tação pode ser algo como “passando 
a entrada do Tião, pegue a direita e, 
depois de duas lombadas, vire à esquer-
da no terceiro mata-burro”. Se perder 
faz parte e, mais do que isso, é um dos 
principais atrativos da região. Só assim 
existe a chance de acabar na varanda de 
um casebre, saboreando o doce de leite 
caseiro e o queijo fresco, à espera do 
anfitrião que vai explicar o trajeto assim 
que passar um cafezinho. 

Se você estiver por aqui neste mês, a 
indicação mais precisa é traçar um rotei-
ro que permita desfrutar os festivais de 
cinema e gastronomia que movimentam, 
respectivamente, as cidades de Tira-
dentes e Caxambu. Além disso, o trajeto 
entre elas tem atrações históricas que 
valem a viagem durante o ano todo.

Distantes 180 quilômetros, os 
destinos são parte da rota batizada de 
Estrada Real, criada pela coroa portu-
guesa no século 17 para escoar ouro e 
diamantes para o litoral. 

Todo de terra, o trecho pode ser des-
bravado a pé, de carro, de bicicleta ou de 
moto e é preciso ficar atento às várias 
ramificações que aparecem ao longo 
da rota principal. Vale se guiar pelos 
marcos instalados a cada 2 quilômetros, 
que trazem informações sobre o local e 
indicam as cidades mais próximas. Para 
evitar preocupações – a chuva prejudica 
a passagem de veículos sem tração –, é 
possível contratar agências de turismo. 
Operando o trajeto no sentido norte-sul, 
elas podem incluir o translado em carro 
4x4 desde a chegada no aeroporto de Belo 
Horizonte até o retorno pelo aeroporto de 
Juiz de Fora, além de guias entendidos do 
caminho e de suas histórias.

E elas são muitas. Logo em Coronel 
Xavier Chaves, 20 quilômetros antes de 
Tiradentes, a porteira do Engenho Boa 
Vista, o mais antigo em atividade no país, 
está aberta para quem deseja prosear com 
os proprietários, descendentes do incon-
fidente que dá nome à cidade vizinha. E, 
claro, provar a Cachaça Século XVIII (são 
nove safras, de R$ 35 a R$ 500 a garrafa), 
feita desde 1755, beliscando uma porção 
de linguiça com geleia de jabuticaba. 

Para saber mais sobre Tiradentes, 
junte-se à cavalgada que parte do haras 
Mafra e Mills e vai até a fazenda do 
Pombal, lugar onde ele nasceu e hoje 
guarda ruínas de um engenho. Como 
aprendido na Estrada Real, mais que 
o ponto de chegada, aqui o barato é a 
jornada. Em 3 horas no trote macio, 
o percurso atravessa fazendas, uma 
antiga estrada de ferro e margeia o rio 
das Mortes, onde ainda se fala sobre 

Em sentido horário, 
seu Chico Doceiro no 
ofício em Tiradentes; 
as ruas da cidade 
histórica; e a baiana 
Anna Helena na re-
gião rural do destino. 
Na pág. ao lado, um 
dos marcos da  
Estrada Real; 
quitutes servidos na 
varanda da Lucinha; 
e cachaças do Enge-
nho Boa Vista

garimpo. “Extraíram 70 gramas de 
ouro nestas águas dias atrás”, conta o 
pecuarista Daniel Mafra Mills, 33.

Em cartaz
Não é necessário contar com o esforço 
de um garimpeiro para encontrar a 
riqueza de Tiradentes. Basta caminhar 
por ruas que levam a monumentos 
do século 18, como a igreja matriz de 
Santo Antônio, ícone da arquitetura 
barroca, ou pelos casarões de estilo 
colonial e janelas coloridas. 

O charmoso cenário recebe, entre os 
dias 22 e 30 deste mês, a 19ª edição da 
Mostra de Cinema de Tiradentes (mos-
tratiradentes.com.br), que deve atrair 35 
mil pessoas – cinco vezes o número de 
moradores – com mais de cem filmes. 

Com o tema Espaços em Conflito, este 
número homenageia o diretor italiano 
radicado no Brasil Andrea Tonacci, 71. 
Seu longa Serras da desordem, sobre 
um índio que tem sua aldeia dizimada, 
estreou na mesma mostra há dez anos. “O 
festival projetou a cidade para o mundo”, 
conta Raquel Hallak, 46, idealizadora do 
evento. “O processo foi acompanhado 
por uma mudança no comportamento e 
no senso crítico da população”, diz.

Se na primeira edição os donos dos 
restaurantes fecharam seus estabele-
cimentos para ver o frenesi nas ruas, 
hoje estômago algum fica em miséria 

por aqui. As alternativas vão da comida 
mineira típica do Padre Toledo à alta 
gastronomia do Tragaluz, passando por 
bistrôs de cozinha tailandesa e mexica-
na. Reserve a sobremesa para o canudi-
nho de massa de pastel recheado de doce 
de leite (R$ 1) do seu Chico Doceiro, 85, 
que em 50 anos diz nunca ter desperdi-
çado um tacho de doce. “O segredo é usar 
o leite mais grosso que a vaca dá depois 
de oito meses amamentando”, conta.

O clima bucólico que acompanha toda 
a região é outro destaque. “Cresci brin-
cando na rua. Saio sozinha e até pedalo 
à noite”, conta a baiana Anna Helena 
Silveira, 25 anos, há 15 vivendo na cidade 
mineira. Hoje, ela anda de bicicleta pela 
zona rural para conhecer a origem dos in-
gredientes servidos nos cardápios locais. 
Recentemente, o programa ganhou o ro-
teiro Sabores da Estrada da Caixa d’Água 
(R$ 80). Com 18 quilômetros, a trilha leva 

a produtores que recebem os visitantes 
nos finais de semana. “Tem muita coisa 
boa, mas não engorda. Só dá sustância”, 
diz Lucinha, 63, que vende rosquinhas de 
canela. Deixe espaço para a cachaça do 
Juca do Lino, o leitão da Celinha…

No meio do mato
De volta à Estrada Real, os 90 quilôme-
tros até Carrancas são marcados por 
subidas que cortam vilarejos onde pode 
faltar tudo, menos uma igrejinha. À me-
dida que Carrancas se acerca, as serras 
de Carrancas (1.400 metros de altura) 
e das Broas (1.600 metros) crescem no 
horizonte enquanto o som dos riachos e 
pássaros compõe trilha sonora.

“São 57 cachoeiras catalogadas, mas 
eu conheço mais de 70”, conta Edison 
de Abreu Júnior, 43, que há 11 anos 
trabalha com turismo nas montanhas e 
quedas-d´água de Carrancas.

a graça  
é acabar  
na varanda  
de um casebre, 
saboreando 
o queijo 
fresco
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Quem leva 
uai triP R. Henrique Diniz, 
119, tiradentes, MG. tel.: (32) 
3355-1161. www.uaitrip.com.br.

alo aVenturas e eXPe-
DiÇÕes tel.: (32) 99996-
7373.  

CarranCas eCo aDVen-
ture R. Coronel Rosendo, 
71, Carrancas, MG. tel.: (35) 
3327-1525. www.carranca-
seco.com.br.  

TIRADENTES 
Onde ficar 
santÍssimo resort 
R. dos Inconfidentes, 140, 
Centro. tel.: (32) 3355-2198. 

www.santissimoresort.com.br. 
Diária para casal, com café da 
manhã, a partir de R$ 406. 
 
Onde comer 
traGaluZ R. Direita, 52, 
Centro Histórico. tel.: (32) 
3355-1424. www.tragaluzti-
radentes.com.  

O que fazer 
CaValGaDa BerÇo Do 
alFeres BR-494, km 187, 
entre são João Del-Rei 
e Ritápolis (a 20 km de 
tiradentes). tel.: (32) 3355-
1161. www.harasmafraemills.
com. R$ 120.

enGenHo Boa Vista  
Estrada Velha de Ritápolis,  
km 1, Coronel Xavier Chaves. 
tel.: (32) 3357-1238. www.
cachacaseculoxviii.com.br. 

CARRANCAS 
Onde ficar 
PousaDa elDoraDo Das 
Gerais MG-451, km 20, 
entre Itutinga e Carrancas. 
tel.: (35) 98845-7952. www.
eldoradodasgerais.com.br. 
Diária para casal, com café da 
manhã, a partir de R$ 200.  

Onde comer 
reCanto Bar R. Coronel 

Rosendo, 55, Centro. tel.: 
(35) 3327-1397. www.recan-
tobarcarrancas.blogspot.
com.br. 

CAXAMBU 
Onde ficar 
Hotel CaXamBu R. Major 
Penha, 145, Centro. tel.: (35) 
3341-9300. hotelcaxambu.
com.br. Diária para casal, 
com café da manhã, a partir 
de R$ 200.

 
O que fazer
FestiVal Boa mesa www.
festivalboamesa.com.br. 
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as serras  
de carrancas 

crescem no 
HoriZonTe enquanTo 

o som dos riacHos 
e o dos pássaros 

faZem  as veZes de 
TrilHa sonora

Do centro da cidade, em passeios de 
quadriciclo (R$ 100), chega-se ao Comple-
xo da Fumaça, que tem como destaques a 
cachoeira que dá nome ao lugar e a queda 
Véu da Noiva, de 62 metros. Já para alcan-
çar as águas do Complexo da Zilda basta 
desviar 4 quilômetros da Estrada Real. A 
boa sinalização facilita a chegada à trilha 
que conduz à cachoeira da Zilda, ideal para 
um mergulho. A Cachoeira da Proa, alguns 
minutos à frente, vale a caminhada.  
Ainda este mês, será lançado o aplicativo 
Cachoeiras Estrada Real, com um mapea-
mento das cascatas do Caminho Velho.

Só mais um queijinho
No trecho inicial dos 90 quilômetros 
restantes até Caxambu, vacas e bezer-
ros anunciam o cenário da Fazenda 
Traituba. Construída em 1758, a 
antiga sede da propriedade era ponto 
de parada do imperador dom Pedro I 
em incursões pela região. O lugar está 
fechado para visitação, mas um bom 

papo com os caseiros pode abrir as 
portas para os curiosos.

Se ainda restar espaço para (mais) 
um queijinho, vale parar em Cruzília 
e provar o premiado A Lenda (R$ 72 o 
quilo) no Empório Cruzília. Conheci-
do por seus queijos finos, o município 
fornece ingredientes para algumas 
criações do 2º Festival Boa Mesa, 
em Caxambu. De 7 de janeiro a 9 de 
fevereiro, restaurantes da simpáti-
ca cidade, famosa por suas fontes 
de águas medicinais, e das vizinhas 
Aiuruoca, Baependi e Pouso Alegre, 
apresentam novos pratos. Há 30 anos 
transportando turistas por essas 
bandas, o guia carioca Pedro Fernan-
des, 59, já tinha descoberto o encanto 
dessas águas, mas não o da deliciosa 
Rabada na Caneca (R$ 25), escolha do 
restaurante Coreto. “A graça de Minas 
não é dada de mão beijada”, diz. Para 
conhecê-la, é preciso se embrenhar 
por seus caminhos. 

Da esq. para a dir.: 
suíte do hotel San-
tísssimo Resort, 
em Tiradentes; e 
o guia Edison de 
Abreu Júnior, com 
o filho Nikolas, 
no Complexo 
da Fumaça, em 
Carrancas 

oriGem saÍDa CHeGaDa

Porto Alegre (CKS) 16h20 19h34

Congonhas (CGH) 08h15 09h21

Porto Alegre (POA) 07h51 10h11

Recife (REC) 14h34 17h55

Curitiba (CWB) 20h38 22h06
Acesse www.voegol.com.br para mais opções de voos ou consulte 
seu agente de viagens. Voos sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

voos   para belo HoriZonTe (cnf) — gol
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