
Curiosidade
A água das nascentes do parque abastece 15 municípios, 
somando mais de 2 milhões de habitantes. Suas matas asseguram 
a melhor qualidade do ar e o abrandamento da temperatura na 
Região Serrana e nas Baixadas Fluminense e Litorânea.

Montanhismo 
O parque é referência para a prática de montanhismo e 
considerado o paraíso dos escaladores. Além de apresentar belos 
cenários, ostenta um dos mais extraordinários conjuntos de 
montanhas de todo o país, com escarpas de grande desnível e 
enormes fendas que cortam os maciços.

Você sabe o que é o *zoneamento?
Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação 
com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de 
proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da 
unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei Nº 9.985, de 18 de julho 

de 2000 em seu Art. 2º, inciso XVI).

Visite as outras unidades de conservação estaduais! 
Mais informações pelo site www.inea.rj.gov.br
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PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS

Conduta consciente
INFORME-SE SOBRE REGULAMENTOS  
restrições e condições climáticas. Planejamento é muito importante.

VOCÊ É RESPONSÁVEL PELA SUA SEGURANÇA

USE SOMENTE AS TRILHAS  
atalhos destroem plantas e raízes, além de causar erosão.

LEVE SEU LIXO DE VOLTA

PROTEJA A FLORESTA DE INCÊNDIOS  
não jogue pontas de cigarro nem acenda fogueiras.

RESPEITE A FAUNA E A FLORA  
não alimente os animais nem retire plantas.

SEJA CORTÊS  com os outros visitantes e com a população local.

DEIXE OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO  em casa.

PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS
Administrador: Inea – Instituto Estadual do Ambiente / Dibap – Diretoria de 
Biodiversidade e Áreas Protegidas / Gepro – Gerência de Unidades de Conservação 
de Proteção Integral.

Decreto de criação: 31.343/2002

Ampliação: 40.602/2007

Ecossistema: Observam-se formações tão diversas como a floresta ombrófila 
densa baixo montana, as matas de neblina e os campos de altitude.

Área: 58.790 hectares

Localização: Cerca de dois terços de sua área encontram-se no município de 
Cachoeiras de Macacu, e o restante, divide-se entre os municípios de Nova 
Friburgo, Teresópolis, Silva Jardim e Guapimirim.

Visitação: Terça a domingo, das 9h às 16:30h

Endereço: Estrada do Jequitibá, 145 – Bairro Boca do Mato, 
Cachoeiras de Macacu   ✆ (21) 2649-6847
Núcleo Jacarandá: Estrada do Jacarandá s/n, Bairro Meudon, Teresópolis, RJ
Núcleo Vale da Revolta: Estrada BR 116, Km 85,5, Teresópolis, RJ.

Acessos: O Parque Estadual dos Três Picos é contornado parcialmente pela 
rodovia federal BR-116 e pelas rodovias estaduais RJ-116, RJ-122 e RJ-130. 
Estes trajetos são complementados por estradas municipais que dão acesso a 
áreas mais próximas ao parque.

Cachoeira do Tenebroso
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Jequitibá (Cariniana legalis)

É uma árvore nativa da Mata Atlântica 
brasileira. De porte majestoso, pode 
alcançar 60 m de altura, se destaca 
das demais árvores e é considerada a 

maior deste bioma. Para se ter ideia do que significa essa altura, basta 
lembrar que é a altura de um prédio de 20 andares.

Parque Estadual dos Três Picos (PETP)
Localiza-se na região central do Estado do Rio de Janeiro. Criado em 
5 de junho de 2002 e ampliado em 2009, soma hoje 58.790 ha. É a 
maior unidade de conservação de proteção integral administrada pelo 
Estado. Cerca de dois terços de sua área encontram-se no município 
de Cachoeiras de Macacu e o restante divide-se entre os municípios de 
Nova Friburgo, Teresópolis, Silva Jardim e Guapimirim.
O seu nome evoca o imponente conjunto de montanhas graníticas 
denominado de Três Picos (Pico Menor, Médio e Maior). Este 
afloramento rochoso, de aproximadamente 2.316 m de altitude, 
localizado entre os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis, é o 
ponto culminante de toda a Serra do Mar. Na sua base está o Vale dos 
Deuses, ponto de partida para as diversas trilhas existentes no parque.

Importância do parque
Dentro de seus limites encontra-se o mais elevado índice de 
biodiversidade de todo o Estado do Rio de Janeiro, o que em parte 
se explica pela variação de altitudes: de 100 até os 2.316 m do Pico 
Maior. É considerada pelos especialistas uma região prioritária em 
termos de conservação.
Além da preservada cobertura vegetal e riqueza animal, na área do 
parque existem diversas nascentes que formam bacias hidrográficas 
de influência regional. Nesse sentido, sua criação foi fundamental 
para assegurar maior proteção dos mananciais e, portanto, melhor 
qualidade de vida para a população do entorno.

Fauna 
O bom estado de conservação e a grande extensão das matas do 
parque garantem a existência de espécies animais significativas, 
algumas ameaçadas de extinção, como os gaviões e a onça- 
parda, que para sobreviver necessitam de grandes áreas naturais 
preservadas onde encontram presas suficientes para a sua 
alimentação. Também ocorre grande variedade de artrópodes, 
peixes, anfíbios e répteis.
 

Onça-parda (Puma concolor)

Sua majestosa presença é um 
importante indicador de ecossistemas 
naturais bem preservados e por 
este motivo tornou-se o símbolo do 
parque. Apesar de ser um predador do 
topo da cadeia alimentar, a onça-parda 
é um animal tímido que evita o contato 
com humanos e se alimenta de 
pequenos moradores da mata, como 
pacas e quatis.

Flora 
As diferentes fisionomias do 
bioma denominado Mata Atlântica 
– densas florestas e campos de 
altitude – explicam as diversas 
espécies raras da flora dessa 
região. Como representantes da 
extraordinária diversidade são 
observadas orquídeas, bromélias 
e palmeiras, destacando-se 
também a ocorrência dos 
jacarandás e jequitibás.

Atrativos 
•  Jequitibá milenar
 (próximo ao centro de visitantes)

• Travessias 
• Trilhas
• Cachoeiras
• Afloramentos rochosos
• Mirantes
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Jequitibá-rosa com 1000 anos
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