
Execução

Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) 

Informações Gerais
O escritório provisório do Parque Estadual da 
Lagoa do Açu (PELAG) está localizado na Rua Olavo 
Saldanha, s/nº (Orla da praia no Stand da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente), Farol de São Thomé, 
Campos dos Goytacazes. O horário de funcionamento 
é de 2ª a 6ª feira das 8h às 17h.

Dicas para o visitante
Para desfrutar das belezas do PELAG, 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.

 *Confira a distância para outras
unidades de conservação

Floresta Estadual José Zago

Horto Florestal de São Sebastião do Alto

Parque Estadual do Desengano

Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba

170 km

170 km

145 km

110 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
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Trilhas e Atrativos Naturais do Parque Estadual da Lagoa do Açu

Recanto dos Coqueiros  

Uma boa opção de lazer dentro do PELAG é o 
Recanto dos Coqueiros, no Xexé. Lá os visitantes 
poderão passear de pedalinho nas águas calmas da 
Lagoa do Açu, fazer um piquenique em família ou 
simplesmente tomar um banho de lagoa. A área é 
muito utilizada também por praticantes de slackline, 
Stand Up Paddle e caiaque. Com um ambiente calmo, 
o visitante pode desfrutar de um ótimo almoço em um 
restaurante que há no local. 

Como chegar: Dirija pela Av. Olavo Saldanha em 
direção ao balneário do Xexé por cerca de 4 km até 
terminar o asfalto, siga pela estrada de terra por mais 
2 km e vire à esquerda na placa indicativa, siga por 
mais 1 km e o seu destino se encontrará à esquerda.

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

Sobre o Parque
O Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) 

está localizado entre os municípios de Campos dos 
Goytacazes e São João da Barra. O parque tem uma 
área de 8.251 hectares, onde é possível usufruir de 
diversas opções de lazer como: observação de aves, 
caminhadas, caiaque, Stand Up Paddle, ciclismo, surfe 
e fotografia da natureza.

O parque é uma unidade de conservação de 
proteção integral e protege remanescentes de 
vegetação nativa de Mata Atlântica da região, como a 
restinga, o mangue e uma importante área alagada, a 
qual compõe os principais atrativos do parque, como 
o Banhado da Boa Vista, a Lagoa do Açu, com 13km 
de extensão no litoral e parte da Lagoa Salgada.

Outras importantes iniciativas também promovem 
a conservação ambiental na região, como o Projeto 
Tamar, que mantém bases de pesquisa em diversos 
Estados brasileiros, sendo uma delas a Base da Bacia 
de Campos que monitora 105km de praias. Nos 
meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março o 
Projeto Tamar realiza solturas de tartarugas nos 
municípios de São João da Barra, São Francisco do 
Itabapoana e Campos dos Goytacazes, e algumas 
delas, na área do parque.

Como chegar
Para chegar ao Parque Estadual da Lagoa do 

Açu, saindo da cidade do Rio de Janeiro, é preciso 
seguir pela rodovia BR -101 até chegar à cidade de 
Campos dos Goytacazes. Lá deve-se seguir a 
sinalização para o Farol de São Thomé.

Para economizar uma hora de viagem, fique 
atento à entrada de Quissamã, logo após passar pela 
cidade de Macaé. Seguir a RJ -196 até chegar ao 
trevo. Depois dobrar à esquerda e seguir até a Barra 
do Furado, passando por dentro do distrito; dali 
seguir as placas indicativas para o Farol de São 
Thomé. A distância entre a rodoviária Novo Rio e o 
município de Campos dos Goytacazes é de 286km. 

É possível chegar a Campos também de ônibus. 
Na Rodoviária Novo Rio, algumas empresas fazem 
diariamente partidas para o Norte do estado. Ao 
chegar a Campos, o visitante pode pegar transporte 
público para chegar ao Farol de São Thomé. A 
linha de ônibus Campos x Farol faz o percurso 
em aproximadamente 1h30.

Canoa Virada

Canoa Virada é outra área da Lagoa do Açu 
bastante utilizada por praticantes de eco-esportes, 
como caiaque e Stand Up Paddle. É muito frequentada 
por banhistas no período de veraneio. 

Como chegar: Siga pela Av. Olavo Saldanha por cerca 
7,9 km em direção à Praia do Açu. Vire a primeira à 
esquerda após o Farolzinho, siga por mais 500 m e 
vire novamente à esquerda, em seguida vire à direita 
percorrendo mais 750 m.

Atividades: Caminhada, banho, caiaque, stand up 
paddle, fotografia da natureza, observação de aves. 

Trilha do Tamanduá

A grande quantidade de registros de tamanduás na 
região fez com que a trilha ganhasse o nome do mamífero. 
Nesta trilha é possível observar diferentes fisionomias 
vegetais, como a vegetação herbácea, vegetação arbustiva e 
a floresta baixa de restinga. A restinga tem um importante 
papel de fixar areia e dunas, impedindo assim a erosão das 
praias. Seu solo é arenoso e poroso, o que facilita a 
infiltração da água da chuva. Esta vegetação é de grande 
importância para região, pois reduz os riscos de enchente e 
evita a formação de dunas móveis.

Como chegar: O acesso se dá a partir da sede 
provisória do parque. É necessário seguir em direção ao 
balneário do Xexé, virar à esquerda depois de 7,5 km e 
seguir por mais 500 m.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 2,5 km.
Tempo de caminhada: 1h40. 
Atividades: Caminhada, fotografia da natureza,
observação de aves.

Trilha da Pitanga 

O nome desta trilha é devido à quantidade de pitangueiras 
que são encontradas ao longo do seu percurso. É uma trilha 
de interpretação ambiental na qual é possível observar 
todas as fases da restinga, avistar o Banhado da Boa Vista, 
experimentar o fruto da pitangueira, conhecer sobre a fauna 
e flora locais e utilizar a área destinada para piquenique. O 
acesso pode ser feito a partir da sede provisória do parque e 
seguir em direção ao balneário do Xexé por 3,1 km. 

Grau de dificuldade: Moderado.
Extensão: 2,6 km.
Tempo de caminhada: 1h40 a 2 horas.
Atividades: Caminhada, fotografia da natureza,
observação de aves.

Última Opção Surf Point 

Para os amantes das boas ondas, a Última Opção 
Surf Point é o local ideal. Com ondas constantes e 
ideais para a prática de esportes como surfe e 
bodyboard, este ponto também costuma ser bastante 
frequentado por banhistas e fotógrafos voltados para 
a área de esportes radicais.

Como chegar: Siga pela Av. Olavo Saldanha por cerca 
de 5 km em direção ao balneário do Xexé. Seu destino 
se encontra à direita.

Atividades: Caminhada, banho, surfe e fotografia 
da natureza.  

Ponte Maria da Rosa

A Ponte Maria da Rosa é uma área bastante 
frequentada na Lagoa do Açu por banhistas e 
praticantes de eco-esportes, como caiaque e Stand 
Up Paddle, pois é de fácil acesso. Com água em 
temperatura agradável e com uma beleza sem igual, 
o local é cercado por vegetação nativa. A Ponte da 
Maria da Rosa possui a área de mangue mais 
preservada do parque.

Como chegar: Siga pela Av. Olavo Saldanha por 
cerca de 11,5 km em direção à Praia do Açu. 

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

Lagoa Salgada

Considerada a única na América do Sul que 
possui estromatólitos carbonáticos que datam do 
período pré-cambriano, os quais apresentam 
colônias de bactérias fossilizadas e formações 
calcárias. Sua importância geológica e paleontológica 
faz da Lagoa Salgada um atrativo histórico e diferencial 
dentro do PELAG.

Como chegar: Siga pela Av. Olavo Saldanha por      
12,7 km em direção a Praia do Açu e vire à direita na 
primeira bifurcação, siga por 600 m e vire à esquerda. 

Siga pela estrada principal por 3,5 km e vire à 
direita percorrendo mais 850 m. Em 

seguida vire à esquerda em uma 
estrada de saibro (estrada de 

terra). Seu destino 
encontra-se à esquerda 

em 1,2 km.

Atividades: 
Caminhada, 

banho, fotografia 
da natureza, 
observação
de aves.  

Foto: Caroline Tudesco

Foto: C
aro

lin

e T
ud

es
co

Foto: Sam
ir M

ansur

Foto: Samir Mansur

Foto: Diomarc
elo

 P
es

sa
nh

a



Campos dos GoytacazesCampos dos Goytacazes

São João da BarraSão João da Barra

Av. G
aroupas

RJ-196

Av
. G

ar
ou

pa
s

2

4a

5

Av
. G

ar
ou

pa
s

Av
. G

ar
ou

pa
s

Av
. G

ar
ou

pa
s

Av
. G

ar
ou

pa
s

Foto: Caroline Tudesco

4b

1

Foto: Denison Cordeiro

Foto: Anna Jiulia

3

Fo
to

: C
ar

ol
in

e 
Tu

de
sc

o

Fot
o: 

Sa
m

ir 
M

an
su

r

Praias e Lagoas
1 - Banhado da Boa Vista
2 - Praia Farol de São Thomé (Xexé)
3 - Canoa Virada
4 - Lagoa do Açu
5 - Lagoa Salgada

Recanto dos Coqueiros

Sede

Ponte Maria da Rosa

Quiosque "Última Opção"
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Área do Banhado da Boa Vista

T1 - Trilha da Pitanga - 2,6 km

T2 - Trilha do Tamanduá - 2,5 km
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