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HISTÓRIA E  NATUREZA

PANORAMA

S
ão José do Barreiro é uma linda 
cidade de 4.000 habitantes 
localizada aos pés da Serra da 

Bocaina, no Vale Histórico Paulista.
Seu clima bucólico e interiorano, aliado às 

belezas naturais do Parque Nacional da Serra 
da Bocaina, além da proximidade com as 
principais capitais do país, tornam Barreiro, 
como é carinhosamente chamada, um 
aconchegante destino turístico.

Esta típica cidade do interior paulista 
possui uma rica cultura e história e oferece 
lugares para esportes de aventura como o 
mountain bike, voo livre e trekking. 

A natureza de São José do Barreiro junto 
com sua tranquilidade e paz exibe seus 
predicados com a simplicidade de quem já 
nasceu iluminada pela beleza.

de São José 
do Barreiro

UMA VIAGEM PELA

Fotos: Ken Chu
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Além de ser um ótimo ponto para a prática de 
voo livre e parapente, a rampa também oferece 
um visual incrível para apreciar o pôr-do-sol.

Localizado na divisa entre os estados 
de São Paulo e do Rio de Janeiro, o 
Parque Nacional da Serra da Bocaina 
foi criado em 1971 com o objetivo 
de preservar ecossistemas naturais, 
como sua incrível biodiversidade 
de flora e fauna. É um dos poucos 
lugares no país que abriga animais 
ameaçados de extinção como a 
onça-pintada e o preguiça-de-coleira, 
além de 300 espécies de pássaros. 
A entrada principal do Parque e sua 
sede administrativa ficam em São 
José do Barreiro. 

SERRA DA BOCAINA

PAU D’ALHO

Parque 
Nacional da 

Fazenda
Rampa de Voo Livre

É o ponto culminante da Serra da Bocaina, com 2088 metros de altitude, e está 
entre os 10 pontos mais altos do Estado de São Paulo, localizado dentro do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina (Parte Alta), em São José do Barreiro. 
O visual do cume é de 360°, de onde avista-se parte da RMVale e toda faixa 

da Serra da Mantiqueira que se estende entre o Marins e Itaguaré, Serra Fina e 
Planalto de Itatiaia. Em dias de boa visibilidade, enxerga-se também parte das 

baias de Ilha Grande e Parati, no litoral sul fluminense. 

Uma das grandes atrações 
históricas da região, a 
fazenda foi construída em 
1817, dando início ao plantio 
do café. Já em 1822 o cafezal 
está formado e João Ferreira 
recebe a ilustre visita de 
D. Pedro I, em ocasião da 
viagem em que proclamaria 
a independência do Brasil. 
João e seu filho Antônio 
teriam seguido viagem 
compondo a guarda de 
honra do imperador. A 
fazenda surpreende quem 
chega pela estrada, com 
seus muros de pedras num 
elevado, lembrando os fortes 
medievais. 

Pico do Tira Chapéu

Foto: Ken Chu
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Pico Guardião da Cidade de São 
José do Barreiro. Do alto dos 
2050 metros do Pico da Bacia, 
temos uma vista belíssima 
dos Campos da Bocaina, da 
Represa do Funil, da cidade de 
São José do Barreiro, Resende, 
Itatiaia, Cruzeiro e muitas outras 
cidades plantadas nos Mares 
de Morros do Vale do Paraíba. 
O local é um verdadeiro show 
de visual de montanha que aos 
poucos vai se descortinando no 
decorrer da caminhada.

O local é um projeto de preservação 
ambiental e ecoturismo desenvolvido 

numa área de mais de 150 hectares 
de Mata Atlântica, com picos que 

ultrapassam os 1800 metros de 
altitude e que, por mais de uma 

década, sediou o Centro Budista 
Ganden Ling. Da Reserva, tem-se 

ainda uma vista privilegiada da Serra 
da Mantiqueira e do Vale do Paraíba, 

com destaque para o Maciço de 
Itatiaia e o Pico das Agulhas Negras.
Oferece pernoite nas instalações do 
antigo centro budista e está aberta 

ao agendamento de retiros e práticas 
esportivas. O acesso à sede somente 
pode ser feito por trekking, a cavalo, 
ou em veículos tracionados (4X4). A 

visitação à Reserva é sempre guiada e 
deve ser agendada com antecedência.

A travessia de Mambucaba ou trilha do ouro, como é conhecida, fica 
localizada dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, é uma 
clássica travessia por um pedaço da história do Brasil. O calçamento 
real durante parte do trajeto, foi construído pelos escravos entre os 
séculos XVII e XIX, a partir de trilhas dos índios Guaianazes. O caminho 
já foi utilizado por bandeirantes, piratas, tropeiros, escravos e hoje 
é um atrativo fantástico para todos os aventureiros. Toda travessia 
é feita por dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina e por 
esse motivo precisa de autorização previa para ser realizada e existe 
controle de número de visitantes por fim de semana.

PEDRA REDONDA
Reserva Natural da

Pico da
Bacia A Villa Sinhazinha, ou Casa 

de Pedra como atualmente é 
conhecida, foi construída no início 
do século XX tendo seu apogeu 
em 1914. Consta que o Dr. Francisco 
Chaves de Oliveira Botelho, Ministro 
da Fazenda e dono da Fazenda 
Pinheirinho, cedeu a seu médico, 
Dr. Lassance, um local para este 
construir uma residência de 
veraneio para sua família. Uma vez 
pronta e decorada com os mais 
ricos requintes importados, a casa 
não ficou muito do agrado de 
sua esposa que não se interessou 
pelo patrimônio. O abandono e o 
vandalismo foram destruindo o 
belo prédio, mas mesmo em ruínas, 
o local é uma forte lembrança dos 
áureos tempos da Bocaina.

Trilha do Ouro

PEDRA
Casa de

Foto: A3 Comunicação
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Cachoeira situada no 
meio da Travessia do 

Mambucaba, também 
conhecida como Trilha 

do Ouro. Situa-se a 8 
horas da entrada do 

Parque Nacional da Serra 
da Bocaina. Uma das 
maiores e mais belas 
cachoeiras da região.

São José do Barreiro nasceu e 
se desenvolveu ao redor de sua 

primeira Capela, erguida em louvor 
e glória de São José, inaugurada em 

1881. As portas da Igreja Matriz de 
São José que se abrem para a Praça 
Coronel Cunha Lara e para o casario 

do seu entorno escondem muitas 
histórias que estão guardadas na 

memória do povo barreirense.

SANTO ISIDRO
Cachoeira

PANORAMA

MatrizIgreja da

Situada dentro do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina. 
É a cachoeira mais próxima da 
entrada do Parque Nacional, com 
mais de 60 metros de queda 
d’água. Pode-se dizer que é o 
cartão postal do PNSB. Partindo 
do centro da cidade, são 27 Km 
de estrada perenizada e mais
3 Km de caminhada.

Situada a 8,5 km 
da entrada do 
Parque. A trilha é 
de difícil acesso, 
porém o visual 
recompensa.

 DO BONITO
Cachoeira

Cachoeira
dos Veados
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Com belíssima arquitetura 
em traços do estilo espanhol, 
o casarão foi inaugurado 
em 1928 pelo presidente da 
república Whashington Luiz e 
seus sócios. Por lá passaram 
celebridades como Carmem 
Miranda, Tarsila do Amaral, 
entre outros. Vale conferir 
o local que preserva os 
detalhes da época e reporta 
o visitante ao passado. gSÃO FRANCISCO

DOS 200

Fazenda

ClubeA Fazenda foi 
construída em 1813. 

Na visita, pode-se 
apreciar os móveis do 
século XVIII, em estilo 

art nouveau, lustres, 
cantoneiras de D. João 

VI, guarda-louça de 
D.Maria I, além de um 

pequeno museu, senzala 
e vista do brasão na 
entrada do casarão.

Com ruínas da senzala, tulhas formadas por imponentes colunas 
e muros de pedra, a Fazenda foi construída no ano de 1851 pelo 
Tenente Francisco Alves de Magalhães. Ainda abriga três terreiros 
de café e árvores centenárias. Além de corrente de água, que no 
passado moveu o moinho e usina, hoje, forma cachoeira e piscina.

Fazenda
da Barra

Foto: Ken ChuFotos: Ken Chu


