
Execução

Reserva Ecológica Estadual da Juatinga (REEJ) 

Horário de funcionamento do escritório de administração
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Endereço
Rua Domingos Gonçalves de Abreu,
s/no, Centro Histórico, Paraty, RJ.
CEP: 23.970-000.

Dicas para o visitante
- Use roupas leves, protetor solar, boné e leve água 
para manter-se hidratado; 
- Cuide do lixo que você produz até chegar a um 
ponto de coleta, preferencialmente fora da Reserva; 
- Acampe apenas nos campings nas comunidades. 
Não é permitido camping selvagem;
- Não é permitida a entrada de animais domésticos.

A REEJ está inserida na região turística da Costa 
Verde, onde também estão situadas outras unidades 
de conservação estaduais: as Áreas de Proteção 
Ambiental de Mangaratiba e de Tamoios e os 
Parques Estaduais Cunhambebe e da Ilha Grande.

*Confira a distância para outras
unidades de conservação

*Distância aproximada entre sedes.

Parque Estadual Cunhambebe

Parque Estadual da Ilha Grande

150 km

70 km

Telefone
(24) 3371-9654.

www.inea.rj.gov.br/visiteparquesestaduais
Material produzido com recursos de compensação ambiental

(Lei Federal no 9.985, de 18.07.2000)

Trilhas, Atrativos Naturais e Culturais
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A Pesca de Cerco
Flutuante 

Mesmo com o crescimento do turismo 
nos últimos anos, os caiçaras da REEJ ainda 

dependem majoritariamente da atividade de 
pesca. A técnica mais característica e tradicional 

de pesca da região é o cerco flutuante. Segundo os 
moradores mais antigos das comunidades da Ponta 
da Juatinga e do Calhaus, o cerco flutuante foi 
introduzido na  região em 1943,  por um imigrante 
japonês  chamado Oda, sendo difundido para as 
outras comunidades vizinhas. Sua neta ainda vive na 
comunidade do Calhaus.  Atualmente é a técnica de 
pesca mais utilizada nos ambientes marinhos entre a 
Ponta da Trindade e Ponta da Cajaíba. Em toda a 

REEJ existem 45 cercos flutuantes. A posse dos 
locais de cerco é transmitida nas famílias de 

geração para geração. Os cercos podem ser 
visitados principalmente nas comunidades da 

Ponta Negra e da Praia Grande da Cajaíba.

Cachoeira do Saco Bravo 

A Cachoeira do Saco Bravo é 
uma das mais belas da reserva, por 
formar uma queda e uma piscina 
natural no costão rochoso, junto ao 
mar. A trilha de acesso, que possui 

4,2 km de extensão, inicia-se na Comunidade 
da Ponta Negra. Como a área é remota e 
o acesso à cachoeira e piscina, no final da 

trilha, é feito pelas pedras do costão 
rochoso, é recomendado o acompanhamento 

de guias e/ou condutores de visitantes 
credenciados pelo INEA para realização da visita.

Em dias de mar agitado não é seguro 
permanecer no local.

Grau de dificuldade: Pesado.
Tempo de caminhada: 2h30 m.

Praia Grande da Cajaíba 

Esta praia é a segunda maior da REEJ, com quase 1 km 
de extensão e com águas calmas e cristalinas. Uma 
caminhada de 15 minutos a partir da praia, numa trilha de 
500 m, leva a uma bela cachoeira. No canto esquerdo da 
praia (de quem olha para o mar), outra trilha mais fechada, 
com 3,2 km de extensão, dá acesso à Praia da Deserta.

Além dos atrativos naturais é possível também 
conhecer e vivenciar a cultura caiçara no local. A comunidade 
é formada hoje por apenas dois núcleos familiares. Podem 
ser feitas visitas ao cerco de pesca, às casas de farinha e à 
agrofloresta. O artesanato com cipós (cestaria) também é 
característico da comunidade.  As famílias oferecem 
estruturas de hospedagem (camping em seus quintais e 
acomodações nas casas caiçaras) e alimentação em 
quiosques rústicos na praia, com pratos feitos com peixes 
e frutos do mar.

O acesso à Praia Grande da Cajaíba pode ser feito 
de barco ou pelas trilhas. Uma delas, com 4 km de 
extensão, parte do Pouso da Cajaíba, passando pelas 
comunidades de Itanema, Calhaus e pela Praia da Itaoca. 
A outra, com 3,5 km de extensão, parte da Praia 
do Engenho no Saco do Mamanguá.

Atividades: Caminhada, banho de 
cachoeira e de mar, visitas ao 
cerco de pesca, às casas de 
farinha e à agrofloresta, 
fotografia de natureza 
e observação de aves.

Trilhas, Atrativos Naturais e Culturais da Reserva Ecológica Estadual da Juatinga

Praia de Martim de Sá

Martim de Sá é uma das mais belas praias da 
REEJ. É habitada por um único núcleo familiar 
caiçara, a família dos Remédios, que administra o 
único camping do lugar. Além da praia que atrai 
muitos surfistas, existem outros atrativos naturais 
como o Poção e o Encontro dos Rios, onde é possível 
se refrescar na água doce. Há ainda o Pico do 
Miranda, a 596 m de altitude, de onde se avista parte 
da Baía da Ilha Grande, a Ponta da Juatinga e a região 
de mar aberto da porção sul da Reserva. Seu acesso 
se dá por trilha de 3,3 km de extensão.

O acesso a Martim de Sá é feito por barco a 
partir do cais de pescadores, na cidade de Paraty ou 
do cais de Paraty-Mirim. É possível também chegar 
por trilha, uma delas, com 4 km de extensão, se inicia 
na comunidade do Pouso da Cajaíba, e há outra 
possibilidade, a partir da Vila Oratório, com 19 km de 
extensão, passando pelas comunidades do Sono, 
Ponta Negra, Cairuçu das Pedras e Saco das Enchovas.

Atividades: Caminhada, surfe, banho de cachoeira e 
de mar, fotografia de natureza e observação de aves. 

Sobre a Reserva
A Reserva Ecológica Estadual da Juatinga 

(REEJ) é uma unidade de conservação da natureza 
localizada no extremo sul do Estado do Rio de 
Janeiro, no município de Paraty. São 9.797 hectares 
de remanescentes florestais de Mata Atlântica, 
restingas, manguezais e costões rochosos.

Criada em 1992, a reserva tem como objetivo 
proteger a biodiversidade, a paisagem e a cultura 
tradicional caiçara. Na unidade vivem cerca de 1.500 
pessoas em 15 comunidades e núcleos de ocupação 
localizadas ao longo da costa.

Toda a área da REEJ também está inserida na 
Área de Proteção Ambiental do Cairuçu, unidade de 
conservação federal administrada pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade.       

Como chegar de carro

A partir do Rio de Janeiro

O acesso é feito pela Rodovia BR 101 (Rio -      
- Santos), que percorre a região da Costa Verde, 
passando pelos municípios de Mangaratiba e 
Angra dos Reis, até chegar a Paraty, a 240 km do 
Rio de Janeiro.

A partir de São Paulo

O acesso é feito pela Rodovia Ayrton Senna até 
Taubaté, depois a Rodovia Oswaldo Cruz até Ubatuba, 
seguindo pelo BR 101 (Rio - Santos) na direção de 
Paraty. Após a divisa dos estados RJ e SP, seguir 
até o km 589, no trevo do Patrimônio, e entrar à 
direita na estrada para Trindade. Na bifurcação no 
alto da Trindade, entrar à esquerda para Vila 
Oratório, local que dá acesso à Praia do Sono no 
interior da Reserva.  A distância de São Paulo à Vila 
Oratório é de 293 km.

Saco do Mamanguá

O Saco do Mamanguá é uma região especial por 
ser uma feição geomorfológica singular do litoral 
brasileiro, denominada de ria tropical. Possui 33 
pequenas praias de mar abrigado (como pequenas 
enseadas), córregos, cachoeiras, além de um exuberante 
manguezal, onde é possível fazer passeios de canoas, 
caiaques ou Stand Up Paddle. As praias podem ser 
acessadas por trilhas ou por barco. Na praia do Cruzeiro 
fica o ponto de partida para o Pico do Pão de Açúcar, 
com 383 m de altitude. A trilha íngreme, com cerca 
de 1,5 km de extensão e tempo médio de percurso de 
1h20, é considerada uma caminhada pesada. Do alto 
do pico, é possível ter uma vista panorâmica de todo 
o Saco do Mamanguá e arredores.  Não deixe de 
conhecer o artesanato em caixeta feito pelos moradores 
locais, especialmente os barquinhos coloridos.

O principal ponto de embarque para o Saco do 
Mamanguá é o cais de Paraty-Mirim. 

Atividades: Caminhada, banho de mar e cachoeira, 
canoagem, fotografia de natureza, observação 

de aves, visita a artesãos e degustação 
da culinária local com peixes e 

frutos do mar. 

Ponta da Juatinga

A localidade que dá nome à Reserva é a extremidade 
da península. Nela, vive uma das comunidades mais 
tradicionais da REEJ, onde a roça e a pesca são as atividades 
principais. O Farol da Juatinga é um atrativo belíssimo de 
onde é possível contemplar grandes extensões de litoral. 
Para chegar ao farol é necessário fazer uma trilha íngreme, 
com 500 m de extensão, partindo da comunidade.

O acesso à Ponta da Juatinga é feito normalmente de 
barco, partindo-se do cais de Paraty-Mirim ou de Paraty. O 
desembarque é feito sobre estivas, uma espécie de cais 
rústico. Dependendo das condições do mar é melhor 
desembarcar na localidade vizinha do Saco Claro e pegar a 
trilha com 3 km de extensão que dá acesso à Ponta da 
Juatinga. É possível também chegar a Ponta da Juatinga 
por trilha a partir da Praia da Sumaca, em um percurso de 
cerca de 4,5 km.

Atividades: Caminhada e fotografia da natureza.

Trilhas Vila Oratório – Praia do Sono – 
Antigos – Antiguinhos – Galhetas – 
Ponta Negra 

A trilha Vila Oratório – Praia do Sono é o único acesso 
terrestre à reserva. São 3,1 km de extensão com um 
traçado bem definido e estruturas, que facilitam o acesso 
nas áreas mais íngremes, como escadas e corrimões. O 
tempo médio do percurso é de 1h20 e o grau de dificuldade 
é moderado.

A comunidade da Praia do Sono é a maior da reserva, 
com quase 400 moradores. Muitas famílias oferecem 
hospedagem (campings e chalés), alimentação em quiosques 
em frente à praia e passeios de barcos para outras praias.

A partir do final da Praia do Sono inicia-se a trilha 
para as praias desertas de Antigos e Antiguinhos. Seguindo 
por mais 1,2 km, chega-se à Praia das Galhetas que é a foz 
do córrego da Ponta Negra, formando uma paisagem única 
na REEJ, pela extensão e quantidade de pedras. Seguindo 
a trilha por mais 600 m chega-se à comunidade da Ponta Negra.

A distância total da Vila Oratório até a Ponta Negra é 
de 7,5 km. O trecho com subida mais íngreme fica entre as 
Praias do Sono e dos Antigos. 

Trilha Martim de Sá - Praia da 
Sumaca

Esta trilha possui extensão de 3,8 km, com 
subida íngreme, chegando a 300 m de 

elevação. De rara beleza, a Praia da Sumaca 
só possui um camping para hospedagem. 

Grau de dificuldade: Pesado.
Tempo de caminhada: 2h30.

Travessia da Juatinga 

A travessia da Juatinga é uma trilha de longo 
percurso que contorna quase toda a península da 
Juatinga, passando por encostas cobertas por Mata 
Atlântica, regiões costeiras, praias, córregos, rios e 
pelas comunidades tradicionais caiçaras. O trajeto 
inicia-se na Vila Oratório e é finalizado em Paraty- 
-Mirim, totalizando 39 km. É recomendável sua 
realização em 5 dias:

Vila Oratório - Ponta Negra

Ponta Negra - Martim de Sá

Praia Grande da Cajaíba -
Cruzeiro

*Cruzeiro - Praia Grande do Mamanguá
Trecho de barco por 800 m

Praia Grande do Mamanguá -
Paraty-Mirim

Martim de Sá -
Praia Grande da Cajaíba

1o dia

2o dia

3o dia

4o dia

5o dia

7,5 km

11,6 km

8 km

8,3 km

3,7 km
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Praias e Rios
1 - Poço do Jacaré
2 - Praia do Sono
3 - Praia dos Antigos
4 - Praia dos Antiguinhos
5 - Praia das Galhetas
6 - Praia da Ponta Negra
7 - Praia do
      Cairuçu das Pedras
8 - Praia de Martim de Sá
9 - Encontro dos rios
10 - Poção

11 - Praia da Sumaca
12- Praia Pouso da Cajaíba
13- Praia Toca do Carro
14- Praia de Itanema
15- Praia de Calhaus
16- Praia de Itaoca
17- Praia Grande da Cajaíba
18- Praia Deserta
19- Praia da Cadeia Velha
20- Praia da Ponta do Buraco
21- Praia do Sobrado

22- Praia da Venda
23- Praia do Engenho
24- Praia das Antas
25- Praia das Rosas
26- Praia do Costa
27- Praia do Cruzeiro
28- Prainha
29- Praia do Manuel do Gás
30- Rio Grande
31- Praia Grande 
32- Paraty-Mirim

Mirantes naturais
1 - Morro dos Antigos
2 - Martim de Sá
3 - Pico do Miranda
4 - Farol da Juatinga
5 - Sela da Juatinga
6 - Pedra das Araras
7 - Praia Grande
      da Cajaíba
8 - Pico do Pão
      de Açúcar

Cachoeiras
1 - Cachoeira das Galhetas
2 - Cachoeira do Saco Bravo
3 - Cachoeira da Praia Grande da Cajaíba
4 - Cachoeira do Rio Grande

Comunidades
tradicionais caiçaras
1- Sono
2- Ponta Negra
3- Cairuçu das Pedras
4- Saco das Enchovas
5- Martim de Sá
6- Ponta da Juatinga
7- Saco Claro
8- Saco da Sardinha

9- Pouso da Cajaíba
10- Itanema
11- Calhaus
12- Praia Grande da Cajaíba
13- Ponta da Romana
14- Cruzeiro
15- Baixio
16- Praia Grande

Manguezal

T1 - Vila Oratório - Sono - 3 km
T2 - Praia do Sono - Poço do Jacaré - 1,2 km
T3 - Sono - Ponta Negra - 3,8 km
        Sono - Antigos- 1,3 km
        Antigos - Antiguinhos - 150 m
        Antigos - Galhetas - 1,4 km
        Galhetas - Ponta Negra - 600 m
T4 - Ponta Negra - Saco Bravo - 4,2 km
T5 - Ponta Negra - Cairuçu das Pedras - 6,5 km
T6 - Cairuçu das Pedras - Martim de Sá - 5,3 km
T7 - Martim de Sá - Poção - 2,7 km
T8 - Martim de Sá - Pico do Miranda - 3,3 km
T9 - Martim de Sá - Pouso da Cajaíba - 4 km
T10 - Martim de Sá - Sumaca - 3,8 km

Travessia da Juatinga e
trilhas para os atrativos

T11 - Pouso - Sumaca - 5 km
T12 - Sumaca - Saco Claro - 2 km
T13 - Saco Claro - Ponta da Juatinga - 3 km
T14 - Juatinga - Farol - 500 m
T15 - Pouso da Cajaíba - Pedra das Araras - 1,2 km
T16 - Pouso - Pr. Grande da Cajaíba - 4 km
T17 - Praia Grande da Cajaíba - Cachoeira – 500 m
T18 - Praia Grande da Cajaíba - Deserta - 3,2 km
T19 - Praia Grande da Cajaíba - Engenho - 3,5 km
T20 - Engenho - Pr. Ponta do Buraco - 2 km
T21 - Engenho - Cruzeiro - 3,6 km
T22 - Cruzeiro - Pão de Açúcar - 1,5 km
T23  - Cruzeiro - Manuel do Gás - 3,8 km
T24  - Manuel do Gás - Cachoeira do Rio Grande - 1,7 km
T25  - Praia Grande - Paraty-Mirim - 3,7 km

ParatyParaty

Mangaratiba

Rio
Claro

Angra dos Reis

Paraty

0 2,5 51,25

Quilômetros


