
Execução

Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) 

Sede (provisória)
Rua José Antônio Sampaio, nº 6, Parque Riviera, 
Cabo Frio, CEP: 28.905-340. Atendimento ao público 
de segunda a sexta, das 8h às 17h. 
A Gestão da UC conta também com uma estrutura de 
apoio na Praia das Conchas, na mesma cidade. 

Contatos
parqueestadualdacostadosol@gmail.com
(22) 2647-3466

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

O PECS está inserido na Região Turística da Costa do 
Sol, onde também estão situadas as Áreas de 
Proteção Ambiental Massambaba, Serra de Sapiatiba 
e Pau Brasil.

*Confira a distância para outras
unidades de conservação

Parque Estadual da Serra da Tiririca

Parque Estadual da Lagoa do Açu

140 km

200 km

*Distância aproximada entre sedes.

www.inea.rj.gov.br/visiteparquesestaduais

Material produzido com recursos de compensação ambiental
(Lei Federal no 9.985, de 18.07.2000)

Trilhas e Atrativos Naturais

Foto: acervo do Parque Trilhas e Atrativos Naturais do Parque Estadual da Costa do SolSobre o Parque
Criado em 2011, com cerca de 9.841 hectares, o 

Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) abrange 
partes dos municípios de Araruama, Armação dos 
Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema e São 
Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Tem o 
objetivo de proteger fragmentos de ecossistemas 
remanescentes de Mata Atlântica. A área do parque 
é repleta de atrativos naturais e culturais, e possui 
uma rica biodiversidade, abrigando restingas, 
mangues, brejos, lagunas, formações geológicas 
notáveis e sítios arqueológicos.

O parque é composto por quatro núcleos, que 
abrangem os municípios que fazem parte de seus 
limites. O núcleo Atalaia-Dama Branca compreende 
parte de Cabo Frio e Arrarial do Cabo. O núcleo 
Massambaba contempla Arraial do Cabo, Araruama 
e Saquarema. O núcleo Pau Brasil abrange parte de 
Armação de Búzios e de Cabo Frio e o núcleo 
Sapiatiba abrange a área do parque no município de 
São Pedra da Aldeia.

Como chegar

Como o PECS abrange vários municípios e não 
possui uma portaria principal, as informações têm 
como referência a sede provisória da unidade de 
conservação (UC), localizada na cidade de Cabo Frio.

O acesso pode ser feito pela rodovia RJ-140. Se 
for utilizar o automóvel para chegar ao PECS, e o 
local de partida for a capital do estado do RJ, é 
possível chegar a Cabo Frio pelas seguintes rotas:
- Rodovia BR-101 (sentido norte) e RJ-124 (sentido 
São Pedro da Aldeia): acessadas pela Ponte 
Rio-Niterói. As duas vias são privatizadas e possuem 
cobrança de pedágio;
- Rodovia RJ-106: acesso mais antigo para a Região 
dos Lagos, a pista abrange quase todos os municípios 
abarcados pelo parque. 

Núcleo Atalaia-Dama Branca

Prainhas do Atalaia – Arraial do Cabo 

Também conhecida como Prainhas, a estreita 
faixa de finíssima areia branca é separada por 
rochas, formando duas praias de água turquesa 
calma e transparente, propícias para banho. 
Localizadas a 4 km do centro de Arraial do Cabo, o 
acesso é através do Morro do Atalaia, onde há uma 
escada. A vista é encantadora e descortina a bela 
Ilha do Farol, sendo este um ponto de apreciação da 
paisagem e fotografia. Também é possível chegar à 
enseada por meio de passeios de barco  oferecidos 
na cidade. Quem optar pelo veículo próprio deve 
ficar atento ao limite de vagas disponibilizadas no 
estacionamento. 

Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza.  

Núcleo Massambaba

Trilha para o Morro do Caixão

Localizado entre Araruama e Arraial do Cabo, o Morro 
do Caixão é um corredor de areia cercado por vegetação 
de restinga. O trecho de menos de 1km começa na rodovia 
estadual RJ-102. Não há um caminho fixo, pois ele pode 
mudar com as variações das dunas. Ao chegar ao cume da 
duna, é possível apreciar a vista da restinga e do mar.

Grau de dificuldade: Moderado.
Extensão: 900 m.
Tempo de caminhada: De 20 a 40 minutos.
Atividades: Caminhada, fotografia da natureza, observação 
de aves.

Trilha da Lagoa Vermelha

A Lagoa Vermelha fica no bairro de Vilatur, a 15 km 
do Centro de Saquarema, quase na divisa com Araruama. 
São três lagoas circundadas por um canal. Devido à alta 
concentração salina e à presença de hidrogênio sulfuroso, 
é procurada para banhos medicinais. Os quase 3 km de 
trilha percorrem uma área totalmente plana, com áreas 
de restinga, mata, lagoa, mangue e salinas que culminam 

na Praia Seca . A vista do pôr-do-sol é um dos belos 
atrativos do local. A trilha tem acesso pela 

rodovia estadual RJ-102, entre Balneário de 
Praia Seca e Praia do Dentinho. 

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: cerca de 3 km.

Tempo de caminhada: 1h30.
Atividades: Caminhada,

fotografia da natureza,
observação de aves.

Núcleo Pau-Brasil

Ilha do Japonês - Cabo Frio

A Ilha do Japonês, em Cabo Frio, é um dos locais 
mais procurados da cidade, impressionando pela 
paisagem formada pelas águas claras e um charmoso 
pedaço de floresta junto às margens do canal do 
Itajuru.  No entorno próximo à ilha,  encontra-se a 
Praia Brava e o Farol da Lajinha.  As águas rasas e 
sem ondas são uma boa escolha para famílias com 
crianças e para adeptos de canoagem e Stand Up 
Paddle. O acesso à ilhota pode ser feito caminhando 
pelas águas do canal até a ilha, quando a 
maré está baixa, a nado ou mesmo 
utilizando serviços oferecidos por 
comerciantes locais para realização 
da travessia. 

Atividades: Caminhada, 
banho, fotografia da 
natureza, observação 
de aves.

Trilha Praia de Caravelas x
Praia de José Gonçalves

O percurso liga as praias de Caravelas e José 
Gonçalves, ambas de pequena extensão de areia e 
paisagem selvagem, no município de Armação de 
Búzios. A trilha é feita parte por estrada de chão e 
parte por trilha para pedestres, podendo ter início em 
ambas as praias, normalmente iniciada pela Praia 
das Caravelas. No percurso, de cerca de 2,48 km, 
recomenda-se a presença de um guia ou condutor, 
pois a trilha possui algumas bifurcações e passa por 
áreas particulares. 

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 2,48 km.
Tempo de caminhada: De 30 a 40 minutos.
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.

Praias Azeda e Azedinha - Armação 
dos Búzios

Situadas entre as praias dos Ossos e João 
Fernandes, as Praias Azeda e Azedinha são uma 
faixa de areia contínua. O acesso pode ser feito por 
uma caminhada leve de 200 m após a praia dos 
Ossos ou por barco. Ao chegar o visitante encontra 
uma pequena baía de costões rochosos, com 
pouco declive, cercada de vegetação formando 
uma grande piscina de águas cristalinas. Na praia 
existe uma estrutura de pequenos barcos que 
oferecem bebidas e petiscos. A principal atração é a 

vista do pôr do sol.  

Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.
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Mirantes / Morros / Costões / Serras
1 - Morro do Caixão
2 - Ponta para Ilha dos Franceses no
      Pontal do Atalaia
3 - Mirante do Vigia
4 - Mirante do Por-do-Sol (Pontal do Atalaia)
5 - Pontal do Atalaia
6 - Boqueirão (Pontal do Atalaia)
7 - Morro do Miranda
8 - Mirante do Gabriel (Morro do Miranda)
9 - Costão Rochoso do Morro do Miranda
10 - Morro do Telégrafo
11 - Morro do Mico
12 - Morro da Piaçava
13 - Serra de Sapiatiba

Camping Bosque Clube

Subsede Araruama

Sede

Praias / Lagoas
1 - Praia de Vilatur
2 - Lagoa de Jacarepiá
3 - Lagoa Vermelha
4 - Praia Seca / Dentinho
5 - Praia Seca / Vargas
6 - Praia da Pernambuca
7 - Praia do Pneu
8 - Ponta do Alcaíra
9 - Praia de Massambaba (Figueira)
10 - Praia de Massambaba (Monte Alto)
11 - Praia de Monte Alto
12 - Praia Grande
13 - Praia Brava
14 - Prainhas do Pontal
15 - Lagoa da Barra Nova
16 - Praia das Dunas
17 - Praia do Foguete
18 - Praia das Conchas
19 - Praia das Caravelas
20 - Praias Azeda e Azedinha

Ilha do Japonês
Furna das Mulheres

Trilhas

T1 - Trilha Lagoa Vermelha - 3 km

T2 - Trilha da sede da APA de
         Massambaba - 260 m

T3 - Trilha Morro do Caixão - 900 m

T4 - Trilha do Parque Natural Municipal
         da Restinga de Massambaba - 5,97 km

T5 - Trilha para o  Mirante do Vigia - 590 m

T6 - Trilhas dos Pescadores
         (Pontal do Atalaia) - 820 m

T7 - Escadaria da Praia Brava
         (Arraial do Cabo) - 400 m

T8 - Trilha Ruinas do Telégrafo
         (Arraial do Cabo) - 820 m

T9 - Escadaria das Prainhas - 190 m

T10 - Trilha para o Boqueirão - 2 km

T11 - Trilha do Anzol - 1,14 km

T12 - Trilha Peró x Caravelas - 2,6 km

T13 - Trilha Caravelas x
           José Gonçalves - 2,48 km

T14 - Trilha Serra das Emerências
            (Rampa de Salto) - 2,4 km

T15 - Trilha do Pescador em Tucuns - 810 m

T16 - Trilha Ponta da Lagoinha - 120 m

T17 - Trilha Praia Olho de Boi - 930 m
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