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TRILHA DO OURO  
PARQUE NACIONAL DA BOCAINA 

 
 
Atravessando o Parque Nacional da Bocaina, de São José do Barreiro (SP) até 
Mambucaba – Angra dos Reis (RJ). Rota centenária em pedra, feita pelos escravos no 
final do Século XVIII. Usada originalmente, pelos Índios Guaianazes, e quando foi 
pavimentada com pedras, pelas tropas de jumentos com o Ouro vindo das Minas 
Gerais e com o café do “vale do Paraíba do Sul”  
Essa é a razão do nome “TRILHA DO OURO” 
Hoje somente as pessoas que fazem caminhadas, vindo do Brazil e do exterior, fazem 
essa trilha atraídos pela beleza da FLORESTA ATLÂNTICA, com suas belíssimas 
cachoeiras, onde pode-se tomar um refrescante banho de água gelada. 
 
1º Dia: RIO DE JANEIRO / SÃO JOSÉ DO BARREIRO 
Saída para São José do Barreiro as 14:00hs.  
Chegada em São José do Barreiro por volta das 17:00hs, onde seremos recebidos pelo 
guia local. Se tivermos tempo faremos uma rápida visita a essa Cidade Histórica. A 
seguir traslado até a pousada na Serra da Bocaina. 
Jantar na Pousada incluído. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
2º Dia: BOCAINA 
Após o café da manhã, ao redor das 08:00hs. Nessa caminhada veremos a Cachoeira 
do Paredão, a entrada do Parque, onde entregaremos as permissões para entrarmos. 
Uma vez dentro do parque nós veremos a Cachoeira Santo Isidro, a 2k da entrada. 
Essa belíssima cachoeira tem uma altura de 80mts, forma uma piscina natural com 
mais ou menos 30mts de diâmetro. Continuando nossa caminhada alcançaremos a 
próxima cachoeira, Cachoeira das Posses, com 20mts de altura, onde comeremos o 
nosso lanche. 
Após 16k, chegaremos na segunda pousada. Pousada Sítio Olaria é uma casa de 
fazenda. No caminho passamos pelo Vale Bonito. O vale é realmente lindo por isso o 
seu nome. 
Chegaremos na Pousada Sítio Olaria por volta das 17:00hs. 
Hoje caminhamos: 27km 
 
3º Dia: BOCAINA 
Após o café da manhã, ao redor das 08:00hs, começaremos nossa jornada de hoje. 
Subiremos o Pico do Gavião com 1600mts acima do nível do mar. 
Se o tempo estiver limpo, veremos Angra dos Reis. 
A seguir iremos até a Cachoeira da Ventosa, com altura de 15mts onde poderemos 
nadaremos em suas águas frias. 
Retorno para a Pousada, chegaremos por volta das 17hs. 
Hoje caminhamos: 18km. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
4º Dia: BOCAINA 
Após o café da manhã, ao redor das 07:00hs, começaremos nossa jornada de hoje. 
Veremos a Cachoeira da Gruta, a Gruta da Onça e o Vale Limeira. Chegaremos na 
próxima pousada, Pousada do Moinho por volta das 17:00hs. 
Hoje caminhamos:25km. 
 

 
5º Dia: BOCAINA / MAMBUCABA / RIO DE JANEIRO 
Após o café da manhã, ao redor das 07:00hs, começaremos 
nosso dia indo em direção a uma das mais bonitas 
cachoeiras brasileiras. Cachoeira do Veado, com 200mts de 
altura é a mais alta do Estado de São Paulo.  
Após curtirmos essa inesquecível cachoeira, caminharemos 
17km dentro da luxuriante Floresta Atlântica. Nessa parte 
final de nossa jornada o caminho é quase todo em pedra 
feito pelos escravos. Aqui a atenção tem que ser redobrada 
pois o caminho é muito liso e não queremos acidentes ao 
final de nossa jornada.  
Faremos três paradas para descanso e para lanchar e uma 
parada no Rio Santo Antonio para uma rápida nadada. 
Estaremos chegando ao final desses dias de caminhada, por 

volta das 15hs. Aqui pegaremos um veículo que nos levará até Mambucaba, onde tem 
local para banho e um lanche. (Não incluído) 
Traslado de Mambucaba para o Rio de Janeiro. 
Fim de nossos serviços. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o trek:   
Acompanhamento do grupo por guia local especializado. 
 
Dificuldade: Média 
Programa recomendado para pessoas que já fizeram caminhadas, e para iniciantes 
com boa condição física. 
 
Programa inclue: 

- Guia local Today Tours  
- Traslados Rio / São José do Barreiro / / Mambucaba / Rio 
- 04 noites em pousadas muito simples durante o trajeto 
- Todas as refeições durante a caminhada. (No drinks) 
- Mulas e cavalos para a bagagem 
- Traslado São José do Barreiro para a primeira pousada na Serra da Bocaina 
- Traslado do final da trilha até Mambucaba 

 
Peça uma cotação especial 

 
Embratur nº042590041-1  Phone (5521)2247-8999  e-mail: contato@todaytours.com.br 


