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Parque Estadual Cunhambebe (PEC)

Horário de funcionamento
Administração: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h;
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 18h.

Endereço
- Sede: Estrada da Cachoeira s/n, Sahy, Mangaratiba - RJ. 

Telefone
(21) 3789-2965.

Dicas para o visitante
Para desfrutar das belezas do PEC, use roupas leves, 
protetor solar, repelente e boné. É recomendável que 
leve água para manter-se hidratado e um saco 
plástico para recolher seu lixo.

O PEC está inserido na Região Turística da Costa 
Verde, onde também estão situadas as Áreas de 
Proteção Ambiental de Mangaratiba e de Tamoios.
 

*Confira a distância para outras
unidades de conservação

Parque Estadual da Ilha Grande

Reserva Ecológica Estadual da Juatinga

25 km

150 km

*Distância aproximada entre sedes.

Trilhas e Atrativos Naturais

Foto: Alan Senna

Trilha da Pedra Chata

A Pedra Chata é uma das montanhas mais 
conhecidas e visitadas do Parque Estadual Cunhambebe. 
Durante o percurso de 3,4 km, é possível observar 
paisagens de rara beleza cênica e atravessar um 
trecho de Mata Atlântica preservada antes de atingir 
seu cume. Do ponto mais alto há uma vista panorâmica 
para o Vale do Paraíba e para o mar, e ainda em dias 
límpidos, é possível visualizar a Pedra da Gávea. A 
caminhada é longa, de nível pesado e a trilha 
apresenta boas condições em todo seu trajeto. Ao 
chegar no atrativo, há um livro de cume onde é 
possível descrever as suas experiências durante a 
caminhada e sua conquista ao cume.

Como chegar: o acesso é feito pelo distrito de Lídice, 
seguindo rumo à localidade de Rio das Pedras, distante 
cerca de 4 km de Lídice, de onde deve-se seguir a 
vicinal à esquerda da praia de rio por mais 5,5 km até a 
casa do Bispo. A partir da casa do Bispo, segue-se por 
um caminho de gado por mais 1,5 km até a entrada da 
trilha, à esquerda.

Grau de dificuldade: Pesado.
Extensão: 3,4 km.
Tempo de caminhada: 3 horas.
Atividades: Caminhada, 
fotografia da 
natureza, 
observação
de aves.  

Trilhas e Atrativos Naturais do Parque Estadual Cunhambebe

Trilha do Caminho das Águas do Sahy

Próxima à sede do parque, a Trilha do Sahy 
começa na base da histórica Pedra da Conquista.  A 
Trilha do Vale do Rio Sahy sobe gradativamente o 
vale acompanhando o rio de mesmo nome, que 
possui inúmeros poços. Termina em um mirante 
onde é possível apreciar a fascinante vista das ilhas 
da baía de Sepetiba, do Vale do Sahy, do Parque 
Estadual da Ilha Grande, das APAs Estaduais de 
Mangaratiba e de Tamoios e das Unidades de 
Conservação Municipais de Mangaratiba.

Como chegar: O acesso à trilha se dá a partir da sede 
do parque. O visitante deve percorrer cerca de 2 km até 
a entrada da trilha, no final da Estrada da Cachoeira.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 2,2 km.
Tempo de caminhada: De 45 minutos a 1 hora.
Atividades: Caminhada, escalada, banho, fotografia 
da natureza, observação de aves.  

Trilha do Pico do Papagaio 

A Trilha do Pico do Papagaio percorre trechos de 
Mata Atlântica até atingir seu cume. Ao subir até o 
afloramento rochoso em seu topo é possível desfrutar 
de uma bela vista para todo Vale do Rio das Pedras, 
local de beleza cênica ímpar. 

Como chegar: O acesso do Pico do Papagaio é o 
mesmo que o da Pedra Chata, a partir da casa do Bispo. 
Deve-se virar a esquerda, subindo em ziguezague até 
atingir o flanco leste da montanha, começando então 
uma íngreme subida até o afloramento rochoso.

Grau de dificuldade: Moderado.
Extensão: 3,3 km
Tempo de caminhada: 3 horas. 
Atividades: Caminhada, fotografia da natureza, 
observação de aves.  
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Cachoeira Véu da Noiva

Muito popular entre os moradores do entorno do 
parque, a cachoeira Véu da Noiva é bastante conhecida 
em função do seu fácil acesso e sua extensa queda 
d’água. Na parte inicial da caminhada, que é leve, 
existem poços para banho, mas este atrativo é o que 
se destaca. Em agosto de 2016 foi inaugurada, no topo 
da cachoeira, a obra de arte Um com a Natureza (One 
with Nature), da artista plástica japonesa Mariko Mori.

Como chegar: Acesso pela BR-101, no distrito de 
Muriqui, no bairro Cachoeira 01.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 650 m.
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.  

Sobre o Parque
O Parque Estadual Cunhambebe (PEC) 

tem área de 38.053 hectares e abrange os municípios 
de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí. A 
criação desta unidade de conservação, em 2008, teve como 
finalidade assegurar a preservação de remanescentes de 
Mata Atlântica da região sul-fluminense da Serra do Mar, 
permitindo a conectividade do maciço da Bocaina e do 
Tinguá. A região do parque é muito importante para 
garantir a conservação de uma das principais fontes 
de abastecimento de água da população do sul do 
Estado do Rio de Janeiro, além de promover a 
proteção da fauna e flora nativas, de montanhas, 
cachoeiras e demais paisagens.  

O nome Cunhambebe foi escolhido para homenagear 
o grande cacique tupinambá, líder da Confederação dos 
Tamoios e responsável por unir chefes indígenas de 
diferentes tribos da região do litoral norte de São Paulo 
e do sul fluminense para lutar contra a ação violenta 
dos portugueses. Sua aldeia se localizava em terras 
que hoje pertencem ao Município de Angra dos Reis.

Como chegar

A sede do Parque Estadual Cunhambebe está 
localizada na Estrada da Cachoeira s/n, Sahy, 
Mangaratiba. O acesso pede ser realizado pela 
Rodovia BR-101, trecho Rio-Santos, no trevo do Km 
423. Para visitantes vindos da região Sul Fluminense, 
deve-se seguir pela Rodovia Presidente Dutra 
(BR-116) até o município de Barra Mansa, para então 
tomar o rumo a Rio Claro-RJ. Ao chegar ao município 
de Rio Claro, o visitante deve seguir para Mangaratiba 
pela RJ-149 e logo depois pela BR-101 (Rio- Santos), 
sentido Rio de Janeiro, por cerca de 5 km.

O parque tem diversos acessos nos municípios 
de Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e Rio Claro, 
que são indicados através de sinalização instalada ao 
longo das principais rodovias que permeiam o parque 
(BR 101, RJ - 155 e RJ - 149). 
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Cachoeiras
1 - Cachoeira dos Escravos
2 - Poço Bucólico
3 - Vale do Sahy - Rubião
4 - Poço das Cobras / 
      Poço Santa Bárbara
5 - Poço dos Escravos /
      da Captação / Poço 04
6 - Poço das Borboletas / Poço 05
7 - Poço da Marimba
8 - Cachoeira Véu da Noiva

Mirantes
1 - Pico do Papagaio
2 - Pedra Chata
3 - Mirante Imperial

Caminho dos
Jequitibás

Sede

Ruínas
1 - Parque Arqueológico e
      Ambiental de São João Marcos
      Zona de Amortecimento do PEC

2 - Ponte Bela
3 - Bebedouro da Barreira

T2 - Cachoeira Véu da Noiva - 650 m

T4 - Pedra Chata - 3,4 km

T1 - Caminho das Águas do Sahy - 2,2 km

T3 - Pico do Papagaio - 3,3 km

Circuitos / Travessias / Trilhas
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