
 
 
Trilha Moderada – Cachoeira e Açude do Camorim – Parque Estadual da Pedra Branca 
 
Descrição do Roteiro: 
 
Antes de iniciarmos a trilha, não podemos deixar de parar e fotografar a Igreja de São Gonçalo do Amarante, 
datada de 1625.  
 
Nossa bela trilha começa com todos molhando os pés, passando por dentro de um pequeno riacho atrás da 
sede. Rica historicamente é uma trilha de aproximadamente 3 Km, muito tranquila e cercada de mata com 
várias paradas para fotografias e  observação de fauna e flora. Já tivemos o prazer de encontrar com abelhas 
nativas, preguiça, uma cobra coral, gaviões e na primavera inúmeras flores.  
 
Após cerca de 2 horas de caminhada chegamos à cachoeira do camorim que é nosos primeiro ponto de parada. 
Em seguida continuamos na trilha e ao final chegamos ao deslumbrante Açude do camorim situado a 436m, 
entre as montanhas e é uma das visões mais belas da região. 
 
O que levar? 
 
Vestimentas: Mochila, roupa de banho, bota ou calçado de caminhada já usado anteriormente (macio), saco 
plástico, toalha, meias e repelente; 
 
Suprimentos: Gatorade, Mel, Barras de Cereais, Barras de Proteínas, Frutas secas, Chocolates, Biscoitos, 
Sucos, Água (2l) e se for reabastecer com água da cachoeira não se esquecer do clorim;  
 
Não esquecer: Máquina fotográfica e pilhas carregadas, repelente, óculos escuro, protetor solar, boné e 
medicamentos particulares (estes deverão constar na termo de compromisso). 
 
Informações operacionais 
 
Duração: 6 horas (ida e volta) 
Nível: Moderada 
É necessário portar o RG para cadastro no parque 
Ponto de Encontro: Consultar – fechado de acordo com o tipo de evento (aberto ou privado) 
Valores: sob consulta 
 
Importante lembrar 
 
Com uma área de 12.394 hectares o PEPB abrange pouco mais de 10% do município do Rio de Janeiro, lhe 
garantindo o título de maior Unidade de Conservação do Rio e a maior floresta urbana do mundo. 
 
Transporte 
 
Caso o grupo opte por Van Executiva, haverá acréscimo no valor – sob consulta; 
Forma de pagamento: 50% do valor antes do evento, Depósito bancário, PagSeguro ou em espécie no dia do 
evento; 
Classificação: Trilha 
Equipe: Um guia cadastrado pela EMBRATUR a cada 10 participantes. 
Seguro:Opcional 
Ficha de cadastro: Obrigatória – solicite ao confirmar o evento 
Termo de Responsabilidade: Obrigatória – solicite ao confirmar o evento 
Proibido: Ingerir bebidas alcoólicas antes e durante a trilha 
 
 


