Passeio 3: Doce e Salgado
É um passeio de 7.4 km de distância
horizontal e de 70 m de subidas, o que
equivale a um total de aprox. 8.2 km de
caminhada horizontal. Conte com 2 horas de
caminhada (sem as paradas). Neste passeio
você tem a oportunidade de tomar banho de
açude e conhecer paisagens bonitas. Nos
Sítios de Água Salgada e Água Doce há bares
que oferecem refrigerantes, bebidas e
lanches.
Na zona rural, não se aproxime das casas,
pode ter cachorro bravo. Leve bastante
líquido e proteção contra o sol.
É também possível fazer este passeio de
bicicleta, porém a volta tem de ser feito de
bicicleta (pelo mesmo caminho, pela estrada
destadual PE-95, por exemplo) ou colocando
a bicicleta no teto de um transporte
alternativo.)
Antes de saír, informe-se sobre os horários
dos meios de transporte para voltar para
Cumaru ou continuar em direção Limoeiro
ou Caruaru.
Desejo-lhe um bom passeio!
(Situação de 2012)
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Descrição do caminho

-10 O passeio começa na praça central da cidade de Cumaru. Primeiro ande em direção Sudoeste. Passe em frente aos correios, à
biblioteca municipal, a prefeitura e a escola estadual e desça pela ladeira ao bairro do Matadouro até a quadra poli-esportiva.
1600 -10 Em frente à quadra, pega a rua à esquerda e siga-a. Deixe as últimas casas do bairro do Matadouro para trás e continua descendo até
uma pequena ponte que permite atravessar o riacho que vem do vale das Mangueiras e do centro de Cumaru. Depois você chegará a
um trevo.
670 +30 Pegue a estrada à direita para subir até o „Sítio de Pau d´Arco de Cima“. Atravesse o sítio, passe em frente a uma pequena escola e
continue até chegar à estrada que liga o „Sítio das Areias“ com o „Sítio de Água Salgada“.
670 -40 Neste trevo, siga em direção Sudeste. Você chegará às margens de um açude grande. Continue na estrada de terra, seguindo a
margem do açude, até alcançar a parede do açude. No seu lado direito você verrá um açude pequeno que é alimentado apenas por
água suberrânea. No verão, quando o açude grande não sangra para o açude pequeno, o açude pequeno tem água suficiente limpa
para tomar banho.
1040 -10 O passeio continua pela estrada que passa por cima da parede do açude grande. Você chega no „Sítio de Água Salgada“. Neste sítio há
um bar e uma pequena capela (na estrada que sobe para o „Sítio de Lagoa de Aninha“).
1010 0 A partir do trevo, siga a estrada de terra em direção Sul até o próximo trevo, atravessando o riacho em passagem molhada.
950
0 Dobre á esquerda e atravesse o riacho mais uma vez. Continue na estrada de terra até chegar ao próximo trevo. Ao longo desta
estrada, você vai ver alguns pés de Barriguda Ceiba glaziovii.
810 +5 No trevo pegue a estrada mais larga, descendo em direção Leste. Atravesse o „Riacho de Boi“ e suba a ladeira para chegar ao „Sítio de
Água Doce“ e a estrada estadual PE-95. Neste sítio há bares, restaurantes e uma parada dos ônibus das empresas „Borborema“,
„Coletivo“ e transportes alternativos em direção Cumaru, Limoeiro e Caruaru. O último ônibus para Cumaru passa aproximadamente
às 17.20 horas (situação 2012).

