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ACIMA DAS NUVENS
Entre as três capitais: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, esta região pouco 
conhecida é um destino perfeito para um fim de semana, feriado ou uma estada prolongada. 
Se você gosta de paisagens de montanha, estradas de terra, lugares encantadores repletos 
de personagens e surpresas, este é o seu lugar!

DESCOBRINDO O BRASIL

Curtindo a trilha e deixando o carro “limpinho”.

Robert Ager Miriam Furuno| |

http://overlanderbrasil.com/galerias-extras-2a-edicao-da-overlander/totalmente-diferente-mongol-rally/
http://overlanderbrasil.com/galerias-extras-2a-edicao-da-overlander/descobrindo-o-brasil-acima-das-nuvens/
http://overlanderbrasil.com/videos-extras-2a-edicao/descobrindo-o-brasil-acima-das-nuvens/
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Uma jornada 
maravilhosa pelas 
Serras do Mar e Bocaina, 
começando em Cunha 
e terminando na cidade 
de São José do Barreiro, 
explorando os lindos 
Campos de Altitude.

ROTEIRO

Equipe:  
Robert Ager, Grace Downey  
e Milena Issler

Nossa aventura começou na pequena cidade de Cunha, a menos de 50 km da via 
Dutra, saindo em Guaratinguetá. A maioria das pousadas e atrações está situada 
na área circundante e nós tivemos muita sorte com nossa estadia. A Estalagem 
Shambala não era apenas uma bela pousada com vista deslumbrante do vale, 
mas seus anfitriões são incríveis. Foi a base perfeita!

Como sempre, em região de montanha, o clima determina o programa e as 
atividades. Os sinais no café da manhã não eram ruins, inclusive muito melhores 
que a previsão na noite anterior. Embora houvesse nuvens, víamos também 
pedaços de céu azul no horizonte.

A fim de aproveitar o bom tempo, decidimos sair para explorar as cachoeiras 
mais próximas. Deixando a cidade em direção a Campos Novos, encontramos 
a Estrada do Monjolo, uma estrada de terra que serpenteia sobre as colinas, 
através de várias florestas, antes de retornar à estrada Cunha-Parati.

As duas principais cachoeiras são próximas uma da outra. Uma delas é a 
Cachoeira do Pimenta, aonde se chega facilmente de carro e a outra chama-se 
Cachoeira do Desterro, onde você estaciona entre as lindas araucárias e faz uma 
pequena trilha de uns 300 metros até avistar a queda. Ambas são ótimas opções 
para um piquenique e um delicioso mergulho, se o sol estiver brilhando!

As cachoeiras foram apenas uma desculpa para fazermos uma trilha e curtir o 
carro. Para esta jornada, viajamos com um pouco mais de estilo e conforto que 
o habitual, a bordo de um novo Range Rover Sport, gentilmente cedido pela 
Land Rover Brasil. Amamos o carro, sua performance nos surpreendeu e todos 
queriam sempre estar ao volante! 

No entanto, infelizmente, o clima começou a mudar e acabamos voltando para a 
cidade, onde conhecemos outras coisas. Se você nunca visitou Cunha antes, vai se 
espantar ao saber que é um dos mais importantes centros de arte de cerâmica em 
toda a América Latina. Tivemos sorte, pois conseguimos visitar dois dos melhores e 
mais famosos ateliês: o Suenaga & Jardineiro e o Mieko & Mario. Trabalho fantástico!

No dia seguinte, independentemente do clima, seguimos com destino a 
Pedra da Macela, o ponto mais alto da região, com 1.840 metros e a fronteira 

ROTA DAS CACHOEIRAS

PEDRA DA MACELA

DESCOBRINDO O BRASIL

Atravessando algumas pontes pelo caminho.

                   FICAR & COMER 

ESTALAGEM SHAMBALA 
Vista fantástica e ambiente encantador! 
Bem estruturada para o lazer, tem 
também como proposta uma atmosfera 
propícia ao relaxamento, à contemplação, 
à reflexão e à troca de experiências. A 
energia do lugar é  especial! Destaque 
ainda para a gastronomia do local, 
oferecendo cozinha tailandesa dentre 
outras, além dos diversos quitutes 
servidos no café da manhã. 

Rodovia SP 171, km 49,2 – Cunha/SP 
www.estalagemshambala.com.br

           FICAR

POUSADA DOS ANJOS 
Uma experiência muito agradável! 
Situada no frescor das montanhas, 
banhada pelas nascentes do Rio 
Paraibuna e de fácil acesso do asfalto. 
O local respira história, sendo parada 
dos portugueses desde o século XVI, de 
tropeiros e barões do café também. A 
Oca é uma biblioteca de artes, história 
e meio ambiente. Hoje reformada e de 
muito bom gosto, é um lugar incrível!

Rodovia SP 171, km 58 – Cunha/SP 
www.pousadadosanjos.com.br

OVERLANDER  
RECOMENDA

http://www.estalagemshambala.com.br
http://www.pousadadosanjos.com.br
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Fantástico trabalho da 
ceramista Mieko, em  
seu ateliê.

           ATRATIVOSESTALAGEM 
CERVEJARIA WOLKENBURG 
Que delícia! Uma das menores 
microcervejarias brasileiras, onde a 
arte da produção e a qualidade das 
cervejas são fatores sempre presentes. 
Eles produzem excelentes cervejas que 
respeitam a Lei da Pureza de 1516. Em 
sua bela sede, você pode ver o processo 
de fabricação, conversar com o mestre 
cervejeiro, e ainda provar essa delícia nas 
variáveis Fit, Helless (Weiss), Landbier e 
Dunkel. Todas são muito saborosas e, sem 
dúvida, vale a visita, a degustação e por 
que não levar um estoque para casa!

Rod. Cunha-Paraty, km 65 - Cunha/SP 
www.cervejariawb.com.br

www.facebook.com/DoceriaDaCidinha
DOCERIA DA CIDINHA

OUTRAS OPÇÕES

OVERLANDER  
RECOMENDA

www.cunha.sp.gov.br

          ATENÇÃO!

Cunha é uma cidade pequena e tem 
poucas opções de caixas eletrônicos, por 
isso recomendamos sacar dinheiro antes 
de sair de casa. 

A maioria do comércio que é voltada 
para o turismo, e a maioria dos atêlies de 
cerâmica, funcionam somente de quinta a 
domingo e em horários restritos, por isso 
verifique antes de visitar o local para não 
perder a viagem.

DESCOBRINDO O BRASIL DESCOBRINDO O BRASIL

entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Famosa por suas vistas 
deslumbrantes, dizem que em um dia bom e aberto você consegue ver toda a 
região em uma vista panorâmica de 360˚, avistando a Ilha Grande, Angra dos 
Reis, Paraty e o oceano a perder de vista. Infelizmente, o dia não estava nada 
bom, muito menos aberto. No entanto, sentimos aquela sensação mágica de 
estar no topo do mundo, olhando para baixo, em cima de um mar de nuvens e, 
de vez em quando, conseguíamos ver algumas coisas. Teremos que voltar em 
um dia limpo, mas valeu a pena!

A fim de erguer nossos espíritos, nada melhor que uma cerveja, ou duas. Mas não 
qualquer cerveja! Convenientemente localizada na mesma estrada da Pedra da 
Macela fica a Cervejaria Wolkenburg. Fizemos um pit-stop!

Fomos super bem recebidos pelos amigáveis proprietários, Heike e Thomas, e 
logo descobrimos que a cerveja produzida aqui segue as técnicas tradicionais da 
Bavária, além de respeitar as diretrizes rígidas da “Lei de Pureza Alemã de 1516”, 
permitindo o uso de apenas maltes, lúpulos e água. Na Wolkenburg, eles não 
adicionam produtos químicos, conservantes ou estabilizantes, oferecendo uma 
oportunidade única de beber uma cerveja como há séculos atrás! Obviamente, 
tivemos de experimentar todas, às vezes mais de uma vez! Para coroar uma 
grande tarde, descobrimos que o Thomas também é um overlander, e fomos 
conhecer seu motorhome recém-convertido.

Para terminar o dia, uma rápida visita ao encantador Lavandário, antes de 
seguir, um pouquinho mais perfumado, ao Café Capril para fazer um pequeno 
lanche e provar um queijo de cabra. Passamos nossa última noite na histórica 
Pousada dos Anjos com uma agradável mistura de natureza, cultura e arte, 
além dos anfitriões, que são simpaticíssimos.

PIT-STOP

Antes de dizer adeus a Cunha, decidimos visitar o Parque Estadual da Serra 
do Mar – Núcleo Cunha. Ótima decisão! Em contraste com o que costumamos 
esperar de muitos parques nacionais, tivemos o prazer de encontrar um centro de 
informações cercado por belos jardins e áreas de piquenique organizadas. Ainda 
mais surpreendente foi a recepção dos guarda-parques e os folhetos com mapas 
das diversas trilhas sinalizadas, variando de fácil a difícil. Realmente sentimos que 
eles queriam visitantes!

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR

Refrescando-se no topo da  
Cachoeira do Desterro.

http://www.cervejariawb.com.br
http://www.facebook.com/DoceriaDaCidinha
http://www.cunha.sp.gov.br
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Levamos o carro para onde ele  
mais gosta de estar!

DESCOBRINDO O BRASIL DESCOBRINDO O BRASIL

Como nosso tempo era limitado, optamos pela menor das trilhas, mas foi uma bela 
caminhada às margens do Rio Paraibuna e uma ótima introdução à Mata Atlântica. 
Ao final, concordamos que certamente é um lugar a que gostaríamos de voltar e 
talvez passar o dia inteiro percorrendo uma das trilhas mais longas.

Uma viagem overland sempre fica melhor quando tem uma “travessia” 
passando por áreas remotas e algumas estradas de terra interessantes! A 
rota que escolhemos seguiu para cima, passando pelos esplêndidos Campos 
de Altitude, através da região de Campos Novos, chegando aos pontos 
mais altos da Serra da Bocaina. O cenário, como esperado, foi de tirar o 
fôlego, mas o que não era tão esperado e tampouco muito bem-vindo 
foi a chuva intensa, fazendo com que alguns trechos de estrada de terra 
ficassem muito lamacentos e até traiçoeiros. Considerando que estávamos 
com pneus inadequados, o Range Rover se comportou muito bem e apesar 
de enfrentarmos alguns momento tensos e darmos umas “sambadinhas”, 
chegamos em segurança do outro lado, prontos para outra! O que faltou em 
tração mais que compensou em tecnologia. Que grande invenção o HDC – Hill 
Decent Control !

Chegamos à Pousada da Joaninha no momento certo. Fomos recebidos pelo 
carismático sr. Paulo, que nos convidou para um drinque e petiscos no bar, 
antes do jantar, com alguns de seus amigos da região. Um final perfeito para 
um dia maravilhoso!

Com todo o conhecimento e apoio do Paulo, passamos os próximos dias 
rodando pelos espetaculares Campos da Bocaina através do maior altiplano 
de São Paulo, visitando cachoeiras e desfrutando deste clima especial de 
montanha. Apesar do nevoeiro quase constante, nós ainda conseguimos 
apreciar algumas vistas, com a Serra do Mar de um lado e o Vale do Paraíba do 
outro, e quando as nuvens desapareciam avistávamos os picos de Itatiaia  
e a Serra da Mantiqueira na distância. Sem dúvida, um lugar muito privilegiado  
e apaixonante.

TRAVESSIA PARA BOCAINA

           FICAR

POUSADA DA JOANINHA 
Uma experiência memorável! Em estilo 
“Chalé Suíço”, uma extensão da sua 
casa com todo o conforto de um hotel 
de montanha. Perfeito para quem 
gosta de se aventurar ou simplesmente 
descansar, estando ao lado da natureza. 
Aperitivos na varanda, sauna no fim de 
tarde e mergulhos na piscina natural são 
apenas alguns dos destaques deste lugar 
especial! Isso sem falar nos passeios, 
cachoeiras, vistas espetaculares e a 
extremamente carinhosa recepção.

Estrada vicinal Silveiras/Bairro dos 
Macacos - Bocaina/SP 
www.pousadadajoaninha.com.br

OVERLANDER  
RECOMENDA

www.hoteisdabocaina.com.br

REFÚGIO ECOLÓGICO  
VALE DOS VEADOS

OUTRAS OPÇÕES

www.bocaina.sp.gov.br

Cenas do cotidiano nos Campos de Altitude.

Parada para apreciar a linda vista, no Campo de Aviação.

http://www.pousadadajoaninha.com.br
http://www.hoteisdabocaina.com.br 
http://www.bocaina.sp.gov.br
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Vista encoberta, mas igualmente fascinante,  
do topo da Pedra da Macela. 

Apreciando a linda paisagem  
do Morro Hale-Bopp.

Pronta para se perder na névoa!

Acima das nuvens, onde  
a sensação de liberdade prevalece, 
um lugar muito privilegiado  
e apaixonante.



46 47DEZEMBRO 2015

• Tração 4x4 com marcha reduzida

• Bloqueio de diferencial central e  
 bloqueio no eixo traseiro

• Rodas 21”

• Sistema de monitoramento da  
 pressão dos pneus

• Painel de instrumentos com tela de  
 12” TFT

• Geladeira no console central dianteiro

• Suspensão pneumática

• Sistema de áudio Meridian™ 825W 

• Display central touchscreen 8” de  
 alta definição

• Detector de tráfego em ré com  
 monitor de ponto cego e sensor de  
 aproximação de veículo

• Sistema de navegação GPS

• Ar-condicionado de 4 zonas

• Fechamento das portas por sucção

• Tecnologia Park Assist 2

• Faróis de Xenon automáticos  
 com assinatura LED e tecnologia  
 High Beam (AHBA) 

• Freio de estacionamento elétrico

DESCOBRINDO O BRASIL

Nosso último destino foi o Parque Nacional da Serra da 
Bocaina, que fica a umas duas horas de estrada de terra 
sentido São José do Barreiro, saindo da Pousada da Joaninha. 

Aqui, infelizmente não tem centro de visitantes ou brochuras 
disponíveis, mas o guarda-parque era amigável e parecia 
estar feliz em nos ver. Acho que fomos os únicos visitantes 
naquele dia. Uma pena, pois a caminhada até a Cachoeira 
Santo Isidro é fantástica! 

Com mais tempo, este é também o ponto de partida para a 
“Trilha do Ouro”, um trekking de três dias até Mambucaba, 
chegando até a costa. A boa notícia é que este percurso 
continua aberto e só é preciso registrar com antecedência 
através do site do parque.

Terminamos à tarde, com um almoço delicioso e bem 
servido, na praça central de São José do Barreiro. Mais uma 
vez tínhamos sido surpreendidos com a localização, e como 
sempre, desejávamos poder ficar mais tempo. 

Tem bastante coisa para fazer na região, e é possível ficar 
umas duas semanas por aqui, mas também é possível “fazer 
a ponte” com outros destinos. As delícias culturais de Paraty 
e as lindas praias da Ilha Grande agora estão mais perto, 
pois a estrada Cunha-Paraty está quase toda pavimentada. 
Se você busca mais aventura, então basta atravessar para 
Itatiaia, onde estão alguns dos picos mais altos do Brasil. 

No entanto, não importa quanto tempo decidir ficar, 
sempre voltará com belas memórias de um lugar especial e 
certamente com alguns novos amigos. 

PARQUE NACIONAL SERRA DA BOCAINA

Saboreando um delicioso jantar thai, na Estalagem Shambala.

Cachoeira Santo Isidro, dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina.

O Range Rover Sport chegou como o Land 
Rover mais ágil e com maior capacidade de 
resposta já produzido em toda a história 
da marca britânica. O veículo proporciona 
melhor comportamento dinâmico em 
estrada, além da reconhecida capacidade 
off-road da Land Rover. Agora com o novo 
motor a diesel 4.4, o Range Rover Sport 
tem sua linha de motores completa e 
entrega uma gama de diversidade para 
atender a todas as exigências.

Range Rover Sport HSE Dynamic 

Motor: 4.4 V8 Biturbo – Diesel

Potência: 339 cv & Torque: 740 Nm  

Câmbio: Automático de 8 velocidades 
com Paddle Shift

• Ignição do motor por botão Start/Stop

• 100% de alumínio na nova estrutura   
 monobloco, na suspensão e em partes  
 do motor

• Sistema Terrain Response® 2

• ATPC-FF: Controle de Progresso All-  
 -Terrain de funcionalidade plena

O CARRO

FICHA TÉCNICA

http://pousadadajoaninha.com.br
http://pousadadajoaninha.com.br
mailto:contato%40pousadadajoaninha.com.br?subject=
http://www.estalagemshambala.com.br
http://www.estalagemshambala.com.br
mailto:contato%40estalagemshambala.com.br?subject=
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