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Com uma área de 158 km², Mampituba possui uma localização geográfica privilegiada, situada entre a 
Serra e o Mar e repleta de rios, cascatas, vales e montanhas. O rio de mesmo nome faz a divisa com 

Santa Catarina e nasce na Serra do Silveirão percorrendo cerca de 30 km até desaguar no oceano. Sua 
designação tem origem tupi-guarani e significa "rio de muitas curvas". 

 Um dos lugares mais lindos deste município é o Vale do Rio da Invernada, onde estamos 
situados. De um lado o Morro Bicudo, do outro a imponência do Morro Barbaquá e do Cume do Paial, e 
ao fundo a beleza da Cachoeira dos Borges. Se você gosta de trilhas de ascensão, aqui é o local! Reúna 

seu grupo de amigos, ou venha só mesmo, e conquiste um destes picos com nossa equipe! 
 

Valores por pessoa: Mínimo 1 
pessoa 

Mínimo 2 
pessoas 

Mínimo 4 
pessoas 

Mínimo 6 
pessoas 

Mínimo 8 
pessoas 

Mínimo 10 
pessoas 

Cume do Bicudo R$ 200 R$ 120 R$ 110 R$ 100 R$ 90 R$ 80 
Cume do Paial R$ 200 R$ 120 R$ 110 R$ 100 R$ 90 R$ 80 
Cume do Barbaquá R$ 250 R$ 150 R$ 140 R$ 130 R$ 120 R$ 110 
Trilha do Rio Boi* R$ 250 R$ 150 R$ 110 R$ 90 R$ 80 R$ 70 
*Operado em parceria com Pedra Afiada. Encontro com guia no acesso ao Rio do Boi com Estrada da Pintada. 

 

Cume do Bicudo 

O Morro Bicudo tem entorno de 750 metros de altura. Seu cume pode ser acessado por trilha de cerca 
de 3 km no meio de bananais, potreiros e mata virgem. Do seu topo avistam-se 3 vales, territórios de 12 
municípios e 2 estados, 2 cascatas, 5 canyons, 2 parques nacionais e o oceano atlântico! A Torre de 
Pedras, localizada próxima ao cume, é formada por várias rochas acomodadas uma em cima da outra e 
que surgem do meio da mata próximo ao paredão de pedras. É um local muito lindo e pouco visitado. 
São 1:30 a 2 hs de subida, sendo os últimos 40 minutos de subida íngreme. Nível avançado. 

Cume do Barbaquá 
O Morro Barbaquá é um dos pontos mais altos do município de Mampituba com quase 1.000 metros de 
altitude. Pra chegar lá são 3 hs de uma trilha forte pelo meio da mata virgem. Mas a recompensa da 
caminhada é certa, pois a visão que se tem de seu cume é indescritível. O Cume do Barbaquá, cujo 
nome significa um método antigo de produzir erva-mate, chama a atenção pela sua altura e imponência. 
Ele impressiona de longe, sendo possível identificá-lo facilmente de cidades como Torres e Sombrio. 

Cume do Paial 
Trilha de nível avançado experiente em mata fechada e partes descampadas. Forte ascensão a este 
cume localizado a 810 metros de altitude (partimos da altitude 320 mts). Em seu topo, linda vista do 
vale do Rio Invernada, observando o Morro do Forno e o litoral. Na descida, tempo para banho na 
Piscina do Xaxim Gigante. 

Trilha do Rio Boi 
É uma das caminhadas que mais exigem condicionamento físico e resistência, sendo grande parte em 
leito de pedras com várias travessias de rio, dentro do cânion do Itaimbézinho – P.N. Aparados da Serra. 
Cruza-se rios, cachoeiras, piscinas e escorregas naturais. Visão única de estar no meio dos paredões de 
700 mts de altura. Excelente opção para dias de calor. 


