
Caminho do Ouro 
 

Estrada construída pelos escravos entre os 
séculos XVII e XIX, a partir de trilhas dos índios 
guaianazes, o Caminho do Ouro está 
relativamente preservado e se encontra envolto 
pela exuberância da Mata Atlântica do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina. 
 
Ponto de passagem obrigatório, nos séculos XVII 
e XVIII, o caminho ligava o Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais, no chamado “Ciclo do 

Ouro”. Paraty exercia a função de Entreposto Comercial e também por sua 
posição geográfica, porto escoadouro da produção de ouro de Minas para 
Portugal. Foi uma das mais importantes cidades portuárias do século XVIII. 
Visitar o Caminho do Ouro permite conhecer, não só uma importante obra 
de engenharia, mas também uma ecologia deslumbrante e o povo 
paratiense com sua cultura, seu passado e seu presente. Cachoeiras, 
ateliês, alambiques, comidinha caseira... Visite o Caminho do Ouro. 
 
Algumas cidades são famosas por suas praias, outras por seus 
monumentos históricos e algumas por seus atrativos ecologicos como 
trilhas e cachoeiras pelas matas. Paraty é essa terra abençoada que 
consegue reunir todos esses atrativos de uma só vez. 
 
Da maravilhosa baia de mar verde e calmo e do seu singelo casario 
colonial, muito já se falou. Mas pouca gente sabe que a historia desta 

cidade ligada a uma 
velha trilha dos índios 
Guaianás, que mais 
tarde veio a ser uma 
das mais importantes 
vias de entrada para 
o interior do país, 
ligando o litoral as 
Minas Gerais: o 
Caminho do Ouro, ou 
Estrada Real da Serra 

do Mar. Esta trilha, depois calçada com pedras e intensamente utilizada 
tanto no século XVIII para o transporte do ouro das minas até o Rio de 
Janeiro e daí para Portugal, como no século XIX, quando trazia para o 
litoral a produção de café do Vale do Rio Paraíba, sempre esteve 
intimamente ligada a historia da cidade que teve os seus altos e baixos 
sempre de acordo com o movimento de tropeiros que por ela passavam. 
 



Abandonada desde o final do século passado, quando a chegada do trem 
de ferro e a abolição da escravatura tentaram decretar o final de sua vida 
útil, a velha trilha Guaianá, posteriormente, único caminho oficialmente 
permitido para a passagem do ouro das minas, ressurge como uma 
interessantíssima atração de turismo ecológico e histórico. Em Paraty, um 
trecho da Estrada Real da Serra do Facão, que está sendo recuperado 
graças ao esforço particular do Sitio Histórico e Ecológico do Caminho do 
Ouro – SH-eco, está aberto para visitação, oferecendo um magnífico 
passeio onde se 
encontram alem 
da interessante 
engenharia de sua 
construção, belas 
cachoeiras, uma 
incrível vista da 
baia da Ilha 
Grande, e, ainda 
de quebra, toda a 
exuberância da 
Mata Atlântica a 
sua volta. 
 
Passear pela velha trilha Guaianá, o incrível Caminho do Ouro, a 
importante Estrada Real do tempo da economia cafeeira, é sentir subir 
seus pés a energia fantástica destes tempos gloriosos da historia do Brasil. 
Uma experiência que não pode ser perdida. 
 
Acompanhados por um guia faremos uma trilha de 2,5km para chegar ao 
Sítio do Caminho do Ouro. Subida com nível médio, sendo 2,2km até a 
entrada e 800m até a ruína. Serão visitadas duas exposições e ruínas, onde 
poderá ser vista toda a engenharia da estrada que chega a ter até 10m de 
largura em alguns trechos calçada por escravos do século XVIII, com 
drenos e muros de arrimo. 
 
Obs.: Além do Caminho do Ouro serão visitadas 2 cachoeiras, 1 alambique 
de cachaça e parada para almoço opcional. 
 

Passeio ao Caminho do Ouro 
Saída: 08:15 
Retorno: entre 11:00 / 12:00 
Ponto de encontro: a combinar 
Consultar preços e disponibilidade 


