
 

Opção 1 (Serra do Roncador - Sitio Leão) 

Atravesse a Ponte Rio-Niterói (veja as tarifas da CCR Ponte) e ao passar pelo pedágio da ponte 

mantenha-se na pista central para acessar a Alameda São Boaventura. Siga sempre em frente 

até Tribobó. Ao atingir Tribobó siga à direita para Cabo Frio pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-

106). Você vai passar por Maricá e subir a serra do Mato Grosso. Chegando ao final da subida 

Posto Policial a esquerda)  zere o seu contador de quilometragem. No quilometro 50,5 km da 

Rodovia Amaral Peixoto (6 km depois do posto policial do alto da serra ou 1 km após o Queijão 

entrar a esquerda (Detalhe do abrigo do ponto de ônibus dos dois lados da estrada neste 

ponto)  e seguir 400 metros nesta estrada de chão e entrar na primeira a esquerda que é a Av 

Francisco do Couto Pinheiro e seguir mais 1300 m. O Sitio Leão fica a sua direita no Lote 6 

Quadra 19. Existe um grupo no Whatsapp com a localização para GPS - 21 99314 6148 Willian 

Oliveira. 

 

 

Opção 2(Serra do Roncador - Sitio Leão) 

Atravesse a Ponte Rio-Niterói (veja as tarifas da CCR Ponte) e mantenha-se à esquerda para 

pegar a estrada Niterói-Manilha. Siga até Rio-Bonito e mantenha-se atento à placa que indica 

Cabo Frio pela Via Lagos (RJ-124). Fique atento a primeira saída após o pedágio na placa de 

transito (“Saquarema, Praia Seca”). Você irá pegar a RJ 128 que é acesso para Saquarema. Vai 

atravessar essa estrada até um trevo, seguir a orientação da placa de transito no sentido 

Niterói. Seguir ate Sampaio Correa. Apos os quebra molas, ficar atento ao posto Ipiranga a sua 

esquerda, após o posto contar mais 2 km (50,5 da Rodovia Amaral Peixoto. (Detalhe do abrigo 

do ponto de ônibus dos dois lados da estrada neste ponto) Entrar a direita seguir por 400 

metros nesta estrada de chão e entrar na primeira a esquerda que é a Av Francisco do Couto 

Pinheiro e seguir mais 1300 m. O Sitio Leão fica a sua direita no Lote 6 Quadra 19. Existe um 

grupo no Whatsapp com a localização para GPS - 22 993146148 Willian Oliveira. 

 

 


